Význam krstných mien - H

HANA
Hany sú veľmi otvorené, robia všetko možné, aby boli centrom pozornosti. Obliekajú sa pestro
a vtipne a ako celkom mladé raz-dva pre nič za nič zmenia výzor. Príjemne sa s nimi žije, sú
zvedavé, nadané, s fantastickou pamäťou. Nedajú sa ovplyvniť a z každej situácie vyviaznu až
znepokojujúco šikovne. Sú to ale zložité osobnosti, majú v sebe veľa súcitu a emotívnosti, veľmi
činorodé, s náhlymi a nečakanými reakciami. Pokiaľ ide o manželstvo, či vážny vzťah, tu
nastáva závažný problém. Ony nie sú stvorené pre pokoj a harmóniu. Reagujú veľmi živo a
často prekvapujúco.Vlastnia silnú intuíciu a vyznačujú sa zvodnou príťažlivosťou. Hodia sa
okolo krku každému, koho stretnú, ale pod zdanlivou nenútenosťou sa skrýva oveľa tajomnejšia
bytosť, ktorá sa tak ľahko nezbližuje. Ich osobným číslom je 6 - Nežnosť, no nikdy nie sú
natoľko zraniteľné, aby sme ich mohli zničiť. Toto meno je vhodné pre znamenia Blíženci,
Škorpión, Vodnár, Ryby a vhodnou farbou je oranžová.
HEDVIGA
Osobným číslom pre toto meno je 8 - Peniaze. Málokedy však poznáme Hedvigy, 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. 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.
HELENA
Helenky sú príjemné kamarátky, ale málokedy sa vedia správať podľa okolností, nevedia
využívať svaj šarm a dlhšie im trvá,kým si v sebe vypestujú určitý spoločenský takt. Sú to
veselé povahy, ale až príliš hlučné, priveľmi zanietené, plné zbytočných veľkých plánov, či
veľkých slov. U nich je vždy všetko veľké, všetko dôležité a na ľudí sa dívajú často povrchne.
Nedajú si tú námahu, aby zistili, čo sa skrýva pod povrchom ich známych, stačí, ak im aspoň z
času na čas podajú pomocnú ruku. Musia prežiť zopár sklamaní, aby si našli tú najlepšiu cestu
životom. S láskou nemajú problém, vedia, čo na mužov platí a čo im vyhovuje, teda sú pre nich
ľahkou obeťou. Len pozor na manželstvo, vyberajte si dôkladne, aby ste nepadli do pasce
lepšieho protivníka. Toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie, osobným číslom je 3 Schopnosť a vhodnou farbou je žltá.
HENRICH
Henrichovo osobné číslo je 2 - Dobrota. Je to dosť uzavretý a tichý človek, no skrýva v sebe
veľké vášne a silné city. Vie milovať a byť verným, starať sa o rodinu a svojich blízkych, no
vybrať si priateľov - to mu trvá dlhšie. Býva často zamyslený, duchom neprítomný a málovravný,
jedine v kruhu svojich najbližších sa dokáže uvoľniť a ukázať svoju povahu. Je to starostlivý,
nadaný, jemný a príjemný muž, vždy sa vie zorientovať v udalostiach okolo seba a málokedy si
vyberie zlú stranu, keď ide o jeho budúcnosť. V živote ho často stretnú sklamania, ale
nezatrpkne. Toto meno je vhodné pre znamenia Kozorožec, Panna, Váhy, Blíženci a vhodnou
farbou je fialová.
HENRIETA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Je vhodné pre silnejšie znamenia - Barana,
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Strelca, Škorpióna a vhodnou farbou je zelená. Henriety bývajú považované za "spiace
krásavice". Málokedy rozprávajú k veci a ťažko im vyhovieť, no ak ich niečo zaujme,potom
dokážu byť rozkošnými spoločníčkami. Ich záujem však nebýva trvalý, o všetko sa zaujímajú
len chvíľu. V podstate potrebujú veľa starost livosti, časté cestovanie, zmeny prostredia, nové
kontakty a málo zodpovednosti. Ak si nájdu toho pravého v mladosti, celý život prežijú ako v
inom svete, bez veľkej námahy vychovávajú deti a všetko ostatné je pre ne minimálne
podstatné. No ak im to nevýjde a sú nútené sa samy starať o seba a prípadne o svoje deti,
potom je dôležité práve to, aby mali oporu v silnejšom znamení. Inak budú slabé a málokedy sa
im podarí zabezpečiť svoju budúcnosť tak, ako by to chceli. Naopak, ak sú narodené v silnom
znamení, potom využijú svoju ženskosť a šarm k tomu, aby dosiahli postup a úspech.
HERMÍNA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Hermína je príjemné a jemné stvorenie, ktoré
potrebuje veľkú opateru a starostlivosť. Aj sama je starostlivá a vždy sa snaží o kompromis, či
diplomatické jednanie. Ak sa dostane k peniazom, ťažko nájdete spoľahlivejšiu a šetrnejšiu
gazdinku, občas síce máva záchvaty nákupnej horúčky, ale vždy sa vie v správnej chvíli
zastaviť. Je spoločenská a má rada diskusie o všetkých témach. Veľa sníva a fantazíruje, ale
nerada riskuje, či niečo obetuje, preto sa radšej priveľmi neangažuje v žiadnom podujatí. Dáva
si pozor na svoje slová a činy, je prezieravá a dokáže dlhéí roky čakať na toho pravého. Prežíva
síce rôzne lásky, ale vždy má nejaký nedosiahnuteľný ideál, keď stretne niekoho takého, o kom
snívala, tak môže opustiť všetko - rodinu, prácu a ísť za ním - teda city sú tým jediným, kvôli
čomu je ochotná riskovať. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Strelec, Váhy, Škorpión
a Baran. Vhodnými farbami sú fialová a svetlomodrá.
HILDA
Jej osobné číslo 2 - Dobrota,ju predurčuje k získavaniu priateľov a podpory aj u ľudí, ktorí
nemajú iných radi. Hilda bude teda často považovaná za diplomatku, ženu, ktorá si vie získať
každého a využívať iných pre svoje ciele. Jej ciele však nikdy nie sú len sebecké, alebo
vypočítavé, ona sa snaží pomáhať aj iným, nielen sebe, takže jej obľuba bude vždy rásť. Má v
sebe aj veľa energie, ktorou pomáha iným, je šarmantná, duchaplná a tak nečudo, že aj v láske
sa jej darí. Toto meno je vhodné pre Blížencov, Baranov, Býkov, alebo Váhy. Vhodnou farbou je
červená. Hildy by nemali používať iné formy svojho mena, len by si kazili dobrý vplyv, ktorý toto
meno na nich má.
HORTENZIA
Je to žena plná vášní a netradičných záujmov. Hoci zvykne pôsobiť silne a vyspelo, v kútiku
duše je to žena, túžiaca po podrobení a po opore. Jej osobným číslom je 6 - Nežnosť a je to
veľmi silná črta jej povahy. Ona sama potrebuje motiváciu a podporu, potom dokáže presvedčiť
aj iných a viesť ich za dobrým cieľom. No ak len trošku o sebe zapochybuje, či už ako o žene,
alebo ako o pracovníčke, potom sa všetkého vzdá a radšej bude žiť v ústraní. Z takýchto žien
sú vynikajúce političky, lekárky, alebo prokurátorky, ale vždy potrebujú mať aj dobré domáce
zázemie. Ich manželia nemusia nič robiť, len im kryť chrbát a dodávať im sebadôveru. Sú verné
a priateľské, vedia sa vcítiť do problémov iných a ak je potrebné, vezmú niečo aj na seba. Toto
meno je vhodné pre znamenia : Býk, Panna, Rak, Lev a vhodnou farbou je červená vo všetkých
odtieňoch.
HUBERT
Osobným číslom tohto mena je 3 - Schopnosť. Vhodnou farbou je červená a je vhodné pre
znamenia Býka, Barana, Panny a Škorpióna. Je to nadaný muž a ak sa vyvaruje alkoholu,
dopracuje sa k úspechu vo veľmi krátkom čase. Hubert akosi vždy vie, kde a ako sa dá
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dosiahnuť úspech, zisk, alebo osobná prestíž. Vie konať premyslene a rázne. Tak, ako v práci,
aj v láske sa drží jedného smeru a málokedy odpočíva, kým nemá to, po čom túži. Na jeho
náklonnosť sa môžete spoľahnúť, rátať s ním a obrátiť sa naňho v akejkoľvek situácii. Neuteká
pred zodpovednosťou, ani kritikou, je teda skoro ideálny. Len jedna slabá stránka narúša jeho
osobnosť - sklon k alkoholizmu. Ak sa dá na pitie, nikdy sa mu nič nepodarí.
HUGO
Toto meno má osobné číslo 9 - Génius. Muž s týmto menom pôsobí veľmi uzavreto a nikto sa
k jeho vnútorným pocitom nedostane ľahko. má vrodenú nedôveru k ľuďom a veľkú dávku
sarkazmu. Nevie sa uvolniť, ani sa smiať len tak, bez dôvodov. Vždy vo všetkom hľadá nejaké
skryté významy, preto sa aj zdá, že je paranoidný, lebo každého považuje za útočníka. Celý
život dokáže milovať tajne, bez slov a dlho trvá, kým sa odhodlá prejaviť svoje city navonok. Vie
byť však aj šarmantným spoločníkom a veselým partnerom, no to len vtedy, ak má
zabezpečený pohodlný a spokojný život bez veľkých výkyvov. Jeho vhodnou farbou je fialová a
meno je vhodné pre znamenia : Kozorožec, Vdnár, Býk, Panna.
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