Význam krstných mien - I

IDA
Toto meno má osobné číslo 1 - Vodca. Žena, ktorá sa takto volá je silná a schopná, plná
energie. Pokiaľ je narodená v znamení Býka, Kozorožca, Panny, Škorpióna, tak je to v
poriadku. Takéto spojenie jej umožní sa uplatniť, nájsť si pre seba správnu spoločnosť a viesť
ľudí za sebou k úspechu a dobrej budúcnosti. Je to zvedavý a skúmavý človek, chce sa na
všetkom zúčastňovať a pomáhať iným. Je však aj trošku koketná a egoistická, hľadá aj pre seba
dostatok, nielen pre iných. No celkovo je to otvorená povaha a príjemná spoločníčka, u ktorej je
nám hneď všetko jasné a nemusíme sa obávať podrazov, alebo zákerných útokov. Vo vzťahu k
mužom je emotívna a nerada stráca priateľov, preto má občas naraz niekoľko nápadníkov. Ale
keď sa rozhodne, je pevná a verná, takže muži sú s takými ženami spokojní. Aby sa vyvážili
možné nesúlady, ak sa Ida narodila v inom znamení, nie v takom, ktoré jej vyhovuje, mala by
nosiť vždy niečo tmavomodré, modrá je jej farbou a vyrovnáva negatíva.
IGNÁC
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Aj keď sa môže zdať, že Ignác je otvorený, predsa
len nie vždy vieme predvídať jeho činy. Dokáže v sebe ukrývať nie dve, ale niekedy až tri
osobnosti, z ktorých každá je iná a má iné životné hodnoty. Doma medzi svojimi blízkymi môže
konať a myslieť inak, ako medzi cudzími, teda nikto nedokáže presne povedať, čo je Ignác zač.
V každom prípade je však tvrdohlavý a neústupčivý, nedokáže prijať kritiku a nezabúda na
urážky. V láske je veľmi náročný a nevie sa uspokojiť s polovičným víťazstvom. Musí mať stále
pocit nebezpečenstva, zaujímajú ho tajomné a nadprirodzené javy, nikdy neprestane skúmať
sám seba a riskovať so všetkým, čo má a čo by mohol mať. Toto meno je vhodné pre znamenia
: Škorpión, Kozorožec, Váhy, Ryby a Vodnár. Vhdonou farbou je svetlomodrá.
IGOR
Osobným číslom pre toto meno je 6 - Nežnosť. Tento muž je od narodenia milý, príjemný a
veselý. Vždy sa snaží nielen o to, aby jemu bolo dobre, no aj iným. Lenže vždy to chce
dosiahnuť spravodlivou a čestnou cestou a to sa nedá. Často sa teda stáva obeťou iných,
neúspechy sa naňho sypú jeden za druhým, pretože nechce pristúpiť na pravidlá hry, teda
občas byť aj nečestným a používať špinavé prostriedky. Tento rozpor sa v jeho povahe podpíše
rozpoltenosťou, začne byť náladový a nakoniec dospeje k znechuteniu a začne naozaj konať
podľa vzoru svojho okolia. Nemá v sebe silu na to, aby odolával a tak sa radšej vzdá a
presvedčí sám seba, že je to tak lepšie. V rodine a v láske hľadá útechu a pomoc, vie byť
verným a stabilným partnerom. Toto meno je vhdoné pre znamenia : Baran, Lev, Blíženci, Býk
a vhodnými farbami sú žltá a oranžová.
IMRICH
Toto meno je vhodné pre slabšie znamenia ako sú Ryby, Váhy, osobným číslom je 2 - Dobrota.
Vhodnou farbou pre tohto muža je zelená.V spojení so silnejším znamením spôsobuje svojmu
nositeľovi komplikácie, pretože sa dostáva do sporu s jeho vnútorným smerovaním. Tento muž
sa snaží vždy konať dobre, citlivo, ale neznáša ak mu niekto odporuje. Veľa záleží od
spoločnosti, v ktorej sa Imrich pohybuje, pretože je dosť ovplyvniteľný a snaží sa čím menej
iným odporovať. Medzi priateľmi má dobré meno a vždy sa môže na niekoho obrátiť so
žiadosťou o pomoc. V láske je prelietavý, nestály, ale tiež sa snaží zanechať svojim láskam len
tie najlepšie spomienky.
INGRIDA
Ingridy sú zvláštnymi osobnosťami. Bývajú veľmi šarmantné, príjemné a úprimné. Lenže často
je ich úprimnosť až urážkou a nikdy nevedia, kedy je potrebné skončiť. Kritizujú iných a
zabúdajú na vlastné chyby, či nedostatky. Preto málokedy majú okolo seba priateľov, či
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priateľky, pretože nevedia zaobchádzať jemne s citmi iných. Ako často sú samé, opustené a
vidia tých, na ktorých im záleží odchádzať, či obracať sa im chrbtom, ako čato sú smutné a bez
opory ? Veľmi často. Chýba im takt a ohľaduplnosť, ich poznámky sú síce pravdivé, ale nie vždy
žiadané a prijateľné. Vždy vedia presne trafiť slabé miesto, vedia byť až neúprosné a potom,
keď sú naraz samé, nevedia pochopiť, kde a prečo urobili chybu. Pritom, keď niekto iný na nich
útočí, trápia sa a plačú, no nevedia sa poučiť. Život s nimi je ťažký, no aspoň ich priateľ vždy vei
na čom je - chýba im pokrytectvo a nikdy nič neskrývajú. Toto meno je vhodné pre znamenia :
Panna, Kozorožec, Baran, Lev, vhodnou farbou je zelená, osobným číslom je 5 - Riziko.
IRENA
Toto meno má osobné číslo 3 - Schopnosť. Ireny vedia dosiahnuť mnohé zo svojich cieľov, ale
nikdy im to nejde ľahko. Musia sa vždy o niekoho starať, plánovať nielen svoj život, no aj životy
iných. Keď majú pocit, že sú naplno využité a vedia sa realizovať nielen doma, no aj v práci,
potom sa cítia šťastné. Vždy sa dá na nich spoľahnúť, dokážu sa vcítiť nielen do pocitov svojich
blízkych, no aj cudzích ľudí, takže sa občas stáva, že ich využívajú. V ich prítomnosti sa ľudia
cítia príjemne, majú veľa priateľov a dokážu dodávať silu a aj chuť do života všetkým okolo
seba. Niekedy sú však až panovačné, dokážu narobiť viac zla, ako dobra. V láske sú obetavé a
plné nežnosti, dlho zatvárajú oči aj pred neverou svojho partnera, pretože rodina je im všetkým
a sú ochotné znášať veľa len preto, aby si ju udržali. Toto meno je vhodné pre znamenia : Lev,
Panna, Kozorožec, Vodnár a vhodnou farbou je žltá.
IRMA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Vhodná farba je oranžová a je vhodné pre
znamenia Baran, Váhy, Blíženci. Irma je žena, ktorá má v sebe veľkú príťažlivosť, často si ani
neuvedomuje, ako vplýva na svoje okolie. V jej živote ide nejaký čas všetko ľahko, bez námahy
získava priateľov, postup v práci, alebo študijné výsledky. No stačí malá nepozornosť a už je
všetko inak. Jej budúcnosť býva dosť často zahmlená a neistá, pretože má v sebe mnoho
bijúcich sa síl, ktoré ju vedú k často unáhleným záverom. Pretože ľahko získava pozornosť
iných, považuje sa za niečo viac a nedokáže porozumieť potrebám iných. Takto sa vlastne
stavia mimo dianie a tu aj pramenia jej problémy. V láske dlho potrvá, kým bude spokojná,
pretože väčšinou sklame očakávania svojho partnera, ktorý si o nej vybáji idealistickú predstavu
a potom sa postupne presviedča o jej nepravdivosti. Irmy by sa mali snažiť čím viac žiť medzi
ľuďmi a vedome sa učiť počúvať iných, tak sa vyhnú všetkému zlému, čo by sa im neskôr určite
prihodilo.
IVAN
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. Ivan dokáže dlhé roky študovať, zbierať znalosti a
vedomosti, kontakty a až keď je skutočne pripravený, začne konať. Uplatní sa v akomkoľvek
povolaní, ak je náročné, zodpovedné a najmä prospešné. Jeho budúcnosť je dobrá, vie sa
presadiť, vždy nakoniec získa finančné prostriedky pre seba a svoju rodinu, ale jeho postup je
pomalý, nie rýchly. Nikdy nič nedostane od života zadarmo, všetko si musí vybojovať. Aby
dosiahol svoj cieľ, často sa musí zriecť nejakého iného úspechu, alebo plánu, nikdy nemá
všetko naraz. Ale jeho obete sú potrebné, sám sa tak učí a zisťuje, že nie všetko sa deje podľa
jeho predstáv. Potrebuje silnú partnerku, ktorá by si ho vážila a dokázala mu pomáhať, nie
konkurovať mu. Toto meno je vhodné pre znamenia Býk, Blíženci, Rak, Panna, Kozorožec.
Vhodnou farbou je modrá.
IVANA
Jej osobným číslom je 9 - Génius. Ak je toto meno spojené so správnym znamením, teda s
Pannou, Vodnárom, alebo Strelcom, potom je budúcnosť takejto ženy dobrá. Ak ale dáme toto
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meno inému znameniu, vzniknú rôzne nezhody, zlé načasovanie jej budúcnosti, prekážky a
problémy, ktoré dosť často Ivanu vrhnú do melancholickej a smutnej nálady. Je to žena, plná
energie, ale nevie často kam s ňou a čo by mala robiť, aby sa jej situácia zlepšila. Potrebuje
preto vhodného partnera, ktorý by jej dokázal pomôcť nájsť v sebe istotu a najmä jej dať
dostatok lásky, tú Ivana potrebuje najviac. Vhodnou farbou, ktorá Ivane pomáha, je fialová.
IVETA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť a Ivety majú vždy okolo seba akúsi "auru", alebo
vibrácie, ktoré spôsobujú zneistenie ich okolia. Nikto presne nevie, čoho sú schopné a tak si
radšej od nich udržuje odstup. Ivety teda pôsobia dosť pyšne a nafúkane, ale je to len akýsi
obranný reflex. Chceli by sa uvoľniť a nájsť si pre seba toho pravého, mať kopu detí a dobré
zamestnanie - to sú ich sny, lenže málokedy sa im splnia. Keďže sa nikto v nich nevyzná, ich
okolie im dáva akúsi schopnosť realizovať sa aj v typicky mužských oblastiach. Zverujú im
mnohé zodpovedné a ťažké úlohy a Ivety sa rady stanú nepostrádateľnými. No potom, keď už
majú nejaký vplyv a moc, ťažko sa rozhodujú a vracajú ku svojim ženským povinnostiam. Tak
sa dostávajú do konfliktov a nevedia si rady, preto často trpia depresiami, nedocenením,
obmedzovaním a odsudzovaním. Ivety by si teda nemali brať na seba priveľa a byť radšej
menej úspešnými pracovníčkami, no oveľa lepšími manželkami a matkami. Toto meno sa hodí
pre znamenie : Lev, Býk, Panna, Strelec a vhodnými farbami sú modrá a zelená.
IVICA
Jej osobným číslom je 5 - Riziko. Nie je taká, ako Branislava, má v sebe viac ženskosti a
pochybností, no vždy vie využiť dobrý čas na riskovanie a postupuje vpred nie po jednom kroku,
ale tak, akoby mala sedemmíľové čižmy. Preto je jej život často plný zmien a rýchlych
rozhodnutí, no nie vždy to dopadne tak, ako si Ivica predstavovala. Preto by toto meno mala
nosiť žena v znamení Strelca, Barana, Leva, či Váh, lebo taká si dokáže privolať na pomoc svoj
vnútorný hlas a postupuje v súlade so svojou intuíciou. Vhodnou farbou je tmavočervená až
bordová. V súkromnom živote je Ivica vášnivá a prudká, nikdy sa nevzdáva, ani neváha, ak má
riešiť nejakú situáciu - či už príjemnú, alebo nepríjemnú. S ňou si je každý "na čistom", ona
svoje názory vôbec neskrýva a medzi svojimi priateľmi je veľmi úprimná.
IVONA
Jej osobným číslom je 2 - Dobrota, je to meno vhodné pre Rakov, Ryby, Škorpióna, alebo
Váhy. Vhodnou farbou je hnedá. Ivony sú z duše dobré a milé, prívetivé a uznanlivé osobnosti,
ktoré by sa dokázali pre svoje okolie obetovať celkom bez nároku na odmenu. Mnohí to aj
využívajú a ničia ich, na ich úkor sa obohacujú a používajú ich na vlastné ciele. Ivony
mnohokrát ani nevedia, že sa okolo nich deje niečo zlé, ony očakávajú od každého to, čo samy
poskytujú - pomoc, úprimnosť, podporu a príjemný úsmev. Ak zistia svoj omyl, vedia v sebe
nájsť odvahu a zrátať všetky priestupky tomu, kto im ublížil.
IZABELA
Jej osobným číslom je 3 - Schopnosť, toto meno je vhodné pre silné znamenie a vhodnou
farbou je modrá. Izabela je nadaná žena, má výrazný šarm, je veľmi cieľavedomá a plná
optimizmu. Niekedy dlho premýšľa a kombinuje, teda občas sa stane, že stratí čas a nevyužije
všetky možnosti, ktoré jej život ponúka. No ak jej na niečom naozaj záleží, je isté, že to znovu
získa späť, aj keď to stratila - jej silná osobnosť si s prekážkami dokáže poradiť. Nemala y
používať zdrobneliny, ani prezývky, jej meno má veľkú silu práve v takomto - kalendárnom
tvare. Pokiaľ ide o lásku, tu sa Izabele šťastie vyhýba a dlho potrvá, kým si nájde toho pravého.
Problém je však v nej samej - ona sama má priveľké nároky na svojho partnera a nie vždy
dokáže ponúknuť toľko, aby sa ten druhý zriekol svojej osobnosti.
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IZIDOR
Toto meno má osobné číslo 1 - Vodca. Tento muž je vždy na správnej strane, vždy v spojení
so správnymi ľuďmi a vždy so správnymi názormi. Nikdy neurobí nič bez toho, aby to nemal
vypočítané, každý krok je poistený a všetky náklady spočítané. Byť zadobre s Izodorom je veľmi
dôležité, lebo jeho pomocou sa isto dostaneme vysoko, za hranice svojich možností a bez
veľkej námahy. Darmo, ak sa bojíte bojov so životom, za chrbtom Izidora máte pokoj a
harmóniu. Lenže zaplatíte za to vysokú cenu - stratíte celkom svoju osobnosť a nikdy nesmiete
nič kritizovať, ani pochybovať o jeho činoch. Izidor vie vždy najlepšie, čo je treba robiť a ako
konať, aby sa každý mohol tešiť z úspechu. Nie je to sebec, ale vie obetovať najskôr iných a až
nakoniec niečo zo svojho majetku, keď je v ohrození, nikto nie je preňho dôležitý, iba jeho
rodina. Je dobrým manželom, no málokedy je doma, stále sa snaží zarobiť pre rodinu dostatok
prostriedkov a má rád slobodu, takže sa domov vracia vždy len na krátky čas. Ale jeho deti a
manželka nikdy nebudú mať problém s financiami. Je však jasné, že len vtedy to bude dobré,
ak sa toto meno spojí so silným znamením : Baran, Lev, Vodnár, Kozorožec, alebo Býk, inak
hrozí opačný extrém. Vhodnou farbou pre toto meno je zelená.
IĽJA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Sú to trpezliví, vytrvalí a snaživí ľudia. Vždy sa
snažia iných motivovať a ťahať vpred. Veľmi si vážia priateľstvo a príbuzenské vzťahy, ale
málokedy prejavujú svoje city navonok. Prikladajú ruky k dielu a neváhajú osobne sa
angažovať. Sú málo ovplyvniteľní, veľmi objektívni, a ak aj majú od prírody vlastníckeho
ducha,nie sú hrabiví, neusilujú sa všetko privlastniť za každú cenu. Ich sebadôvera je primeraná
a stáva sa, že sú dokonca trochu plachí. Ľudia s týmto menom nemajú ťažký život, je teda
vhodné pre akékoľvek znamenie. Vhodnou farbou je hnedá.

4/4

