Význam krstných mien - E

EDITA
Edita je typom človeka, ktorý vie vždy čo treba a ako manipulovať so svojím okolím. Nerobí
však nič len pre seba, vždy má na to nejaké ospravedlnenie a sleduje aj prospech iných. Vie byť
veľmi tvrdá voči sebe, nevie sa uspokojiť s priemernosťou a ak vyrastá v rodine, ktorá ju
nechápe, rýchlo sa osamostatní. Osobným číslom pre toto meno je 1 - Vodca, nie je teda
typickou ženou, ktorá potrebuje pozornosť a podporu - ona sama sa dokáže presadiť, aj uspieť.
Ak stratí motiváciu, môže na nejaký čas upadnúť do letargie, ale jej životná energia a schopnosť
regenerácie ju raz dva dostanú zase do formy. Potrebuje lásku a úprimnosť, ale nevyžaduje
stále pripomínanie a prejavovanie citov. Veľa dáva, no aj požaduje, je vždy za rovnocenné
jednanie a priamy rozhovor. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby, Škorpión, Blíženci,
Váhy a vhodnou farbou je oranžová.
EDMUND
Jeho osobné číslo je 3 - Schopnosť, je vhodné pre slabšie znamenia a vhodnou farbou je
modrá. Edmund bude v živote veľmi úspešný a jeho úlohy nikdy nebudú obyčajné. Mohol by
vyniknúť v právnej sfére, alebo ako vyšetrovateľ, či daňový úradník. Potrebuje zodpovedné
miesto, dobre ocenené, len tak ukáže všetky svoje klady. V láske býva povrchný a svoj záujem
mení doslova z hodiny na hodinu. Nikdy sa nezaťažuje výčitkami pre neveru, má svoje pravidlá
a podľa nich žije. V súkromí je teda život po jeho boku dosť ťažký, najmä ak jeho partnerke ide
o stály vzťah. Ku svojim deťom však býva výnimočne starostlivý a snaží sa im byť vo všetkých
smeroch vzorom, kvôli nim je ochotný aj zmierniť svoje správanie v oblasti lásky a sexu.
EDUARD
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je to teda človek, ktorý podvedome cíti a vie, kde
hľadať odpovede na všetky otázky. Musí si ale zvoliť - byť materialistom a zbohatnúť, alebo
hľadať duchovné pravdy a zrieknuť sa svetskej slávy. Keď si ujasní, čo vlastne chce, potom sa
všetko postupne stane presne podľa jeho želaní. Títo muži sú predurčení k úspechu, len sa
musia vopred rozhodnúť a využiť svoje vnútorné zdroje - svoju intuíciu, podvedomie, rýchly
odhad iných a aj dar vidieť budúcnosť. Potom, keď budú pripravení, do cesty sa im dostanú
ponuky, možnosti a šance, ktoré im stačí iba využiť a dosiahnu to, po čom zatúžili. Len v láske
je to s nimi dosť kolísavé. Nikdy presne nevedia, kto sa im vaic páči, majú radi všetkých ľudí a
nie sú ďaleko ani od experimentovania s osobami rovnakého pohlavia. Pokiaľ sa však sdajú
dokopy s tou pravou, nič ich nerozdelí a ich láska pretrvá naozaj dlhý čas. Toto meno je
vhdodné pre znamenia : Škorpión, Panna, Rak, Ryby a vhodnou farbou je oranžová.
ELA
Osobným číslom pre toto meno je 8 - Peniaze. Málokedy však poznáme Ely, ktoré majú
dostatok financií. Ony sa vždy tešia z krásnych vecí a tak všetky peniaze, ktoré získajú, ihneď
mimú. Majú vynikajúci vkus, fantáziu a zmysel pre farby, teda rady zariaďujú, plánujú,
prestavujú a menia svoje okolie. Nikdy dlho nevedia žiť v jednom prostredí, či na jednom mieste
a to sa týka nielen súkromia, no aj práce a zamestnania menia veľmi často. Nie sú spokojné,
vždy im niečo vadí a tak im ťažko môže ich okolie vyhovieť. Neznášajú stabilitu, pokoj,
vyrovnanosť, musia žiť v pohybe, zažívať vzrušenie a riskovať. Napriek tomu, že nikdy nemajú
peniaze v hotovosti, vedia ich získať, ak je to nutné. Sú neodolateľné, ale aj náročné a plné
nápadov, ktoré dokážu realizovať aj samé, ak nenájdu v nikom podporu. Vedia sa nadchnúť pre
akúkoľvek činnosť a ich záujem je ozajstný, aj keď nie trvalý. Prekážky však zbožňujú a
vyhľadávajú neľahké úlohy, len aby si samy dokázali svoju prevahu nad inými. Toto meno je
vhodné pre znamenia : Váhy, Škorpión, Strelec, Lev a Baran. Vhodnou farbou je zelená.
ELENA
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Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Tieto ženy sú často považované za nažiadanejšie,
vedia poskytnúť veľa z toho, čo sľubujú a ich partneri sú spokojní. Eleny nikdy neváhajú, ak ide
o lásku a rady menia miesto pobytu. Sú naozaj za každú zmenu, nikdy ich nič nezaskočí, sú
nadané, silné, usmievavé, príjemné a najmä úprimné. Vedia iných pochopiť, nájsť si tú správnu
cestu ku srdcu každého okolo nich a nikdy sa nevzdávajú bez boja, ak im ide o vlastný
prospech. Láska, city, rozum, intuícia, to všetko je u nich na rovnakej úrovni, rovnako rozvinuté,
rovnako využívané, teda sú skoro dokonalé. Ich obľúbenou farbou je červená, alebo hnedá, toto
meno je vhodné pre akékoľvek znamenie.
ELEONÓRA
Osobné číslo pre toto meno je 3 - Schopnosť. Tieto ženy sa vyznajú vo všetkom, dokážu sa
uplatniť aj v čisto mužskom svete a ukážu smer aj slabším ľuďom. Každý, kto ide s nimi,
nakoniec nájde pre seba šťastie a dobrú spoločnosť. Na druhej strane sú však aj intrigánky a
neodpustia nikomu ani jednu chybičku, snažia sa o všeobecnú dokonalosť. Dosť často trpia na
žlčníkové problémy, alebo vredy, pretože sa trápia kvôli nedokonalosti sveta okolo a takto sa to
na nich prejavuje. Nie sú stabilné a prudko sa u nich menia ich nálady a náklonnosti. Ich farbou
je oranžová a toto meno je v súlade so znameniami Vodnára, Strelca, Leva, Barana a
Blížencov.
ELIŠKA
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. Elišky sú predurčené k úspechu, priťahujú k sebe
príležitosti na zbohatnutie, majú šťastnú ruku, vždy dosiahnu to, čo potrebujú pre svoju
spokojnosť. Sú vyvolencami osudu, nikdy nie sú osamelé, stále vedia, čo majú urobiť a ako
postupovať. Okolo nich je vždy veľa príživníkov a pätolizačov, ale Elišky vždy vedia, kto to s
nimi myslí úprimne a lichôtkam venujú len málo pozornosti. Sú panovačné, priame, rýchle,
bystré a veľmi ženské. Využívajú všetko, čo sa len dá, aby zdôraznili samé seba a majú o sebe
vysokú mienku - je však pravdivá. Naozaj sú skvelé, nemusia sa podceňovať. Ak budú uvažovať
reálne, tak nikdy neskončia vzadu, ani bez oecenenia. Toto meno je vhodné pre znamenia :
Panna, Baran, škorpión, Vodnár, Strelec, Kozorožec. Vhodnou farbou je zelená.
ELIÁŠ
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Je vhodné najmä pre Býkov, Kozorožcov, Panny a
Baranov. Sú to vynikajúci ľudia, no nie sú dosť rýchli v tomto uponáhľanom svete. Sú obdarení
dobrou inteligenciou, ktorú veľmi účinne využívajú bez toho, aby sa chceli predvádzať. Bývajú
oddaní, ale aj prísni. Sú láskaví, ale raz-dva sa im zmení nálada. Chcú aby ste sa im venovali,
no nedávajú to najavo. Vlastnia ohromujúcu intuíciu a keby len trošku chceli, mohli by dosiahnuť
veľmi dobré výsledky v oblasti mágie. Svoje schopnosti využívajú pre dobro iných, snažia sa
čím viac pomáhať svojmu okoliu a aj keď sa sklamú, nezanevrú na svet. Vhodnou farbou, ktorú
by mali nosiť, alebo sa ňou obklopovať, je zelená.
ELVÍRA
Elvíra je dobrá duša, ktorá vždy myslí najprv na iných, až potom na seba. Obetavo plní
rozmary iných, nechá sa využívať a až po dlhej dobe zistí, čo a ako. Preto sa aj vydáva v
neskoršom veku, až keď už pomohla všetkým okolo k šťastiu. Sama si nevie vysvetliť, prečo
koná tak a ani po dlhých rokoch nevie odolať konať dobro a pomáhať iným. Všetko to má na
svedomí jej osobné číslo 2 - Dobrota, ktoré v nej vyvoláva neodolateľnú túžbu po martýrstve a
snahy v každej situácii uprednostňovať záujmy iných pred svojimi vlastnými. Toto meno je teda
vhodné pre znamenia, ktoré vykompenzujú túto niekedy slabosť a pomôžu nositeľke tohto mena
neplýtvať svojou dobrotou na nesprávnom mieste - teda Baran, Kozorožec, Panna, Lev.
Vhdonými farbami sú všetky pastelové odtiene farieb.
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EMA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Tieto ženy sú teda vždy na čele nejakého hnutia,
bojujú za nejaké práva, či ústupky a nikdy sa nevzdávajú. Na prvom mieste je u nich osobná
prestíž a až keď dosiahnu nejaký stupeň v kariére, dokážu hľadať uplatnenie v rodine a v
materstve. Keďže ku všetkému pristupujú zodpovedne a precízne, aj v manželstve a materstve
sú dokonalé. Majú v sebe veľkú sexuálnu príťažlivosť a vedia svojmu vyvolenému poskytnúť
uspokojenie, teda nemusia sa obávať nevery, či zrady. Muži okolo nich im ťažko odolávajú a tak
majú cestu k úspechu ľahkú a schodnú. Toto meno je vhodné pre znamenia : Kozorožec,
Panna, Býk, Ryby a vhodnou farbou je červená.
EMANUEL
Emanuel je typickým vodcom, jeho schopnosti sú výnimočné a vie sa dostať v každom
prostredí do popredia. Vždy však kolíše medzi dobrom a zlom - vie byť dokonalým človekom,
ktorý má pevné mravné zásady, no vie byť aj špiónom, zločincom a tajným donášačom. V jeho
duši sa vždy bije dobro a zlo, ťažko sa možno teda naňho spoľahnúť. V láske potrebuje vášnivú
a zmyselnú ženu, ktorá by mu pomohla nájsť pokoj a vyrovnanosť. Jeho energia je
nevyčerpateľná a dokáže naozaj všetko, čo si zaumieni. Jeho osobným číslom je 1 - Vodca, je
to meno vhodné pre znamenia : Býk, Kozorožec, Škorpión, Panna a vhodnou farbou je
oranžová. On si môže dovoliť byť extravagantným, dokáže čeliť námietkám iných a aj kritike.
EMIL
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Je teda veľmi ťažko spoznateľný, jeho vnútorný svet
je málokomu prístupný, nevynímajúc rodičov a blízkych príbuzných. Takýto človek je stále pod
vplyvom očakávania nejakej závažnej udalosti, má "ciťák", že je predurčený na veľké veci a
hľadá, hľadá, hľadá. Keď nenájde, čo sa stáva dosť často, zatrpkne a zmení sa na necitlivého a
egoistického človeka, ktorý nakoniec, keď aj dostane tú veľkú píležitosť, tak sa už na to
"vykašle". Potrebuje stále niekoho po svojom boku, najlepšie by bolo, ak by to bola manželka,
lebo len tak dosiahne úspech, ak mu stále niekto bude opakovať, že mu verí, pomôže a
nakoniec sa aj sám presvedčí o vlastných schopnostiach. Toto meno je vhodné pre znamenia :
Rak, Panna, Vodnár, Váhy. Ich farbou je modrá a tmavé odtiene všetkých farieb.
EMÍLIA
Emília je osobnosť plná svetla. V jej živote je veľmi dôležitá harmónia a spokojnosť jej blízkych.
Rodina a priatelia sú pre ňu potrební, ich názory vždy prijíma s pozornosťou a snaží sa meniť,
ak si uzná svoju chybu. No k cudzím, či menej dôležitým ľuďom býva odmietavá a málokedy si
nechá poradiť. V práci teda nebude ľahké s ňou vychádzať, lepšie by bolo, ak by bola sama
sebe šéfom. V láske však býva rada v područí silnejšieho pohlavia a pokiaľ používa meno
Milka, potom by mala vždy pracovať s mužmi, alebo v mužskom kolektíve - tak sa uplatní oveľa
rýchlejšie. Jej osobné číslo je 7 - Tajomnosť a toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie.
Vhodnou farbou je modrá vo všetkých odtieňoch.
ERIK
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Erik nikdy nebude tvrdý, či sebecký, alebo
prefíkaný. Je to človek, ktorý by dal hocikomu aj svoju poslednú košeľu. Ale nie na dlho, ani bez
odmeny, vždy to má dobre premyslené, aby náhodou neprerobil. Nikdy nepomáha bez vopred
premyslenej návratnosti a dôsledne si vyberá priateľov, či známych, buduje si svoju malú ríšu,
aby sa vyhol nevďačnosti a výsmechu. Keďže postupuje pomaly, vytrvalo, tak sa dočká
stabilného úspechu a vytvorí dobré zázemie pre všetkých, ktorých miluje. Ak ste na jeho strane,
nemusíte mať obavy z budúcnosti, ani sa obávať jeho zrady, kým budete žiť podľa jeho
predstáv, nikdy vás neopustí, ani nedovolí iným, aby vám ubližovali. Toto meno je vhodné pre
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Býkov, Strelcov, Baranov a Vodnárov. Vhodnou farbou je zelená.
ERIKA
Erika má osobné číslo 8 - Peiaze. Navonok síce pôsobí nevinne a bezbranne, no v jej vnútri sa
spriadajú plány takých rozmerov, až človeku vyráža dych. Neplánuje na dni, či mesiace, ale na
roky dopredu a svoje okolie postupne manipuluje. Ale nezneužíva svoju silu, práve naopak,
uznáva aj názory iných a svoje plány priebežne mení. Býva však prefíkaná, úskočná a na
mužov používa bez škrupúľ všetky ženské zbrane. Žena s takýmto menom sa nakoniec vždy
dostane tam, kam chce a nedbá na to, čo zaplatí, ak len načas získa to, po čom túži. Nikdy
však nebude šťastná, lebo stále sa bude cítiť v ohrození a aj keď si neprizná svoje obavy,
podvedome bude čakať útok z rôznych strán. Toto meno je vhodné pre znamenia Rýb, Váh,
Panny a Kozorožca. Vhodnou farbou je červená.
ERNEST
Toto meno má osobné číslo 5 - Riziko. Má v sebe veľa dobrých síl, priťahuje k sebe tiež len
dobro a príjemné zážitky. Keď niekto má takéto meno, je v bezpečí a nehrozí mu nič
nepríjemné. Jedine pod vplyvom iných sa stáva, že Ernestovi sa nedarí, alebo nemá jasno vo
svojich plánoch. Pokiaľ sa spolieha iba na seba, svoje "ciťáky" a intuíciu, tak je nezadržateľný a
uspeje aj v tom najťažšom boji. Dokáže si získať podporu u každého a má na svojej strane vždy
nejakú tú zálohu, pre prípad náhlej zmeny k horšiemu. Toto meno je vhodné pre znamenia Lev,
Váhy, Baran a Strelec, vhodnou farbou je žltá.
ERVÍN
Osobným číslom tohto mena je 4 - Sila. Charakterizuje človeka s jasným cieľom a zámerom,
ktorý si nevyžaduje priveľa námahy. Ervín si vždy dobre premyslí, či to, čo chce a po čom túži,
mu stojí za ten čas, ktorý by musel vynaložiť na dosiahnutie úspechu. Vie si dobre zrátať straty
a zisky, takže bez obáv môžete s ním podnikať, či žiť. Vždy vám poradí, upozorní vás na rôzne
nebezpečenstvá a ak k vám cíti náklonnosť, bude sa snažiť vám zametať cestičku životom dlhé
roky. Keďže je dosť prístupný vášňam a náhlym vzplanutiam, nevie sa ovládať a ak ho stretne
vášnivá láska, či očarenie, tak nedokáže odolať ani zakázanému ovociu. Toto meno je vhodné
pre znamenia : Býk, Ryby, Váhy, Panna a vhodnou farbou je červená.
ETELA
Etela sa vždy dokáže dostať k peniazom. Jej osobné číslo jej vždy nakoniec našepká kde a ako
sa môže dostať k zisku. Je to totiž číslo 8 - Peniaze. Je to materialistka, vie sa obracať vo svete
a nie je skúpa. Nájde pre seba toho pravého a spoločne budú šetriť, až sa z nich stanú bohatí
ľudia. Vhodným znamením je Škorpión, Býk a Váhy, farbou modrá. Tieto ženy potrebujú mužov
ako soľ, ale to nezanmená, že sa oddávajú bez boja. No proste potrebujú pomoc, stabilitu a
lásku, aby mali pocit užitočnosti. Sú rodinnými typmi,verné, starostlivé a ich materský pud je až
nadmieru vyvinutý.
EUGEN
Jeho osobným číslom je 4 - Sila. Pod jeho zovňajškom sa teda skrýva tvrdá osobnosť, plná
rozhodnosti a tvrdohlavosti. Je to schopný a nadaný muž, ktorý neplýtva slovami, ale snaží sa
konať. Premýšľa dlho a aj dlho váha, no ak sa rozhodne, potom ho už nič nepresvedčí o opaku
jeho záveru. V láske je verný a stály, ale ak v detstve vyrastal v spoločnosti ľudí, ktorí brali
morálku na ľahkú váhu, potom sa jeho vernosť občas stratí a oklame svoju partnerku. No nie je
neúprimný, ani odmietavý, vždy sa snaží hrať otvorene, aspoň čo sa týka citov. V kariére je to
tvrdý obchodník, ktorý vie presne, aká je cena a čo musí obetovať, aby bol úspešný. Je teda
dobrým partnerom, či už ide o city, alebo obchody. Toto meno je vhodné pre akékoľvek
znamenie, vhodnými farbami sú hnedá a čierna.
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EVA
Jej osobným číslom je 3 - Schopnosť. Je to veľmi dobré meno a môže sa dať akémukoľvek
znameniu. Takáto žena je vždy na dôležitom mieste, snaží sa pracovať a konať tak, aby boli
všetci s ňou spokojní a aj keď je niekedy až príliš zodpovedná, má aj výrazný zmysel pre
humor. Vhodnou farbou, ktorá jej pomáha, je tmavočervená, alebo hnedá, môže však nosiť aj
čiernu. Eva je nadaná a skvelá osobnosť, má aj sklony k umeleckej činnosti a nikdy nekoná bez
premýšľania. Jej fantázia je síce dobre rozvinutá, no nie avantgardná, preto sa dokáže
prispôsobovať potrebám a názorom iných a nikdy nie je trvdohlavá, alebo neústupčivá. Ako
matka a manželka je výborná, no ak ju stretnete v mladom veku, často má na svojej povesti
rôzne "škvry".
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