Význam krstných mien - L

LADISLAV
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Tento muž je silnou osobnosťou, no dlho trvá,
kým spozná sám seba a začne konať cieľavedome. Najprv vždy musí prejsť sklamaniami,
neúspechmi, ťažkosťami a zradami, aby spoznal nielen iných, no najmä sám seba a svoje
možnosti. Jeho budúcnosť je plná vzostupov a pádov, ale nakoniec sa dostane k svojmu cieľu a
dokáže sa uplatniť, aj získať také bohatstvo, po akom túži. Na rozdiel od iných ľudí by sa však
mal vyhýbať podvodom a kriminálnym činom, pretože on nikdy nebude mať dlho šťastie a
nakoniec zaplatí nielen za svoje previnenia, no aj za iných. Nie je až takým obľúbencom
Šťasteny, aby mu bolo dovolené konať niečo nekalé, on za to zaplatí ešte v tomto svojom živote
a zničí tak svoju budúcnosť. Toto meno je vhodné pre Kozorožca, Pannu, Barana a Blíženca,
lebo tieto znamenia ho budú viesť správnym smerom, vhodnou farbou je hnedá.
LADISLAVA
Ladislava má nadanie, talent a veľkú fantáziu. Napriek tomu sa však nebude venovať umeniu,
ani ničomu, čo hneď neprinesie zisk. Ona potrebuje peniaze a blahobyt, aby sa mohla rozvinúť
a žiť podľa svojich predstáv. Pretože je však perfekcionalistka a nerada necháva niečo na iných,
sama sa rozhodne zabezpčiť si potrebné financie a buduje svoju kariéru na prvom mieste.
Málokedy sa spoľahne na niekoho iného, snaží sa všetko vybaviť sama a o pomoc žiada veľmi
nerada. Je spravodlivá a za dobré sa odpláca dobrým, no ani na zlé nezabúda. Má vždy jasno
vo svojich plánoch a jej osobné číslo 8 - Peniaze, jej snahy iba podporuje. Bude to úspešný
človek, ktorý nikdy nezabudne na pomoc iných a uplatní sa v každom povolaní, ktoré si vyberie.
Toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie, vhodnou farbou je zelená.
LAURA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Ženy s týmto menom majú v sebe niekoľko
tajných svetov a dlho trvá, kým nájdu samé seba. Pretože sú zmätené zo svojich túžieb, plánov
a cieľov, ťažko im môže niekto iný porozumieť. Stále menia svoje nálady, nedokážu v mladosti
žiť v harmonickom a trvalom vťahu. Až keď si sami ujasnia, čo vlastne chcú a kam sa túžia v
živote, či už profesionálnom, alebo súkromnom, dostať, až potom sa môžu uplatniť. Sú veľmi
citilvé a neznášajú kritiku, každý vtip na ich adresu je pre nich urážkou a nikdy nič nezabúdajú.
Dokážu sa hnevať na niekoho dlhé roky a až v starobe niekedy odpustia banálne slová, ktoré
vôbec nemali význam. Keď majú jasno o vlastnom poslaní, rýchlo dosiahnu všetky svoje ciele,
pretože majú logické uvažovanie a vedia sa rýchlo zorientovať vo svete, ktorý si zvolili. Toto
meno je vhodné pre Levice, Baranky, Býčice, pretože tieto znamenia zmenšia ich rozpoltenosť
a pomôžu Laurám skôr nájsť správnu cestu životom. Vhodnou farbou, ktorá by mala Laury
obklopovať, je zelená.
LEA
Lea je pôvabnou osôbkou,ktorá často pôsobí naivne a dobrácky. Nikto ju nepovažuje za osobu
schopnú intríg a odporu, preto sa jej bez obáv zverujú aj s najväčšími tajnosťami. No Lea len
čaká na svoju veľkú príležitosť a postup vyššie. Keď vycíti svoju príležitosť a čas, tak potom
udrie bez veľkého váhania a takisto bez váhania zničí aj tých najlepších priateľov. Pretože pre
ňu platí len jeden druh priateľstva - výmenný obchod - ak niečo dá, musí aj niečo dostať.
Takýmto štýlom sa určite raz dostane tam, kde chce a zaplatí naozaj minimum. Je rodená
obchodníčka a aj prehry berie ako niečo normálne, teda pôsobí ako človek s hrošou kožou. Z
ničoho si nerobí ťažkú hlavu, pre ňu sa život neráta na mesiace a dni, vie, že za úspechom
musí ísť aj roky, kým sa dostane do popredia a získa to, čo ju zaujíma a po čom túži. Osobným
číslom tohto mena je 8 - Peniaze a toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Lev, Panna,
Strelec, Škorpión, Kozorožec. Vhdonými farbami sú oranžová a žltá.
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LENKA
Jej osobným číslom je 6 - Nežnosť. Je to žena v tom pravom zmysle. Vášnivá, nežná,
zraniteľná a plná túžby po láske. Jedine city, romantika a nežnosť ju riadi v jej živote. Neznáša
realitu, žila by najradšej vo svojom svete, kde niet zla a neprávosti. Ak je vystavená prílišným
nárokom, či sklamaniam, trpí a nevie sa nijako presadiť. Potrebuje akúsi stálu ochranu a
podporu, aby mohla lprejaviť to, čo sa v nej skrýva. Je ako rastlina, o ktorú sa musíme starať,
pomáhať jej a nakoniec budeme očarení jej nádherným kvetom a vôňou. Do týchto žien sa
oplatí investovať čas, námahu, lásku a pomoc, ony vždy oplatia svojim blízkym ich starostlivosť
a na ich vernosť, či stabilitu sa môžete spoľahnúť bezvýhradne. Toto meno je vhodné pre
Blížencov, Levice, Strelcov a Váhy. Vhodnou farbou je svetlooranžová.
LEONARD
Toto meno má osobné číslo 4 - Sila. 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 Leonardom 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 jeho chrbtom nájdete pokoj a
harmóniu. Lenže zaplatíte za to vysokú cenu - stratíte celkom svoju osobnosť a nikdy nesmiete
nič kritizovať, ani pochybovať o jeho činoch. On 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. Je to meno
vhodné pre akékoľvek znamenie a vhodnou farbou pre toto meno je zelená.
LEOPOLD
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Vhodná farba je svetlomodrá a je vhodné pre
znamenia Vodnár, Ryby, Rak a Škorpión. Leopold býva často nadaný umelecky. Vie vyjadriť a
prežiť akýkoľvek pocit, ktorý ho v jeho živote aspoň trochu zaujme. Rád pozoruje a sleduje
životy iných, učí sa na ich chybách a tak možno o ňom povedať, že je skoro dokonalým mužom.
Naozaj má k dokonalosti najbližšie, ale aj tu je jedno ale. Leopold nevie zniesť odmietnutie,
nech je to v akomkoľvek smere a práve kvôli tomu sa radšej vzdáva, ak vidí na svojej ceste
veľa prekážok. Nerád oslovuje neznáme ženy, nerád koná impulzívne, neznáša kreatívne
porady, kde sa diskutuje o nápadoch a vyhýba sa akejkoľvek úlohy, v ktorje by musle kritizovať
iných. On sám podľa seba súdi iných a tak uvažuje, že ak nebude on kritizovať iných, aj on sa
vyhne kritike. Je však z mužov najbližší k ženskému mysleniu a dokáže sa veľmi citlivo stavať
ku problémom svojej vyvolenej.
LESANA
Osobným číslom pre toto meno je 8 - Peniaze. Lesana sa celý život snaží a postupuje vpred aj
cez mŕtvoly. Aj keď vie využívať aj ženské zbrane, radšej by bojovala ako muži - priamo a
otvorene. Málokedy však nájde dobrých priateľov, alebo partnerov a len za cenu veľkého
sebazapierania vie udržať rodinu pokope. Ona je panovačná a schopná, dokáže zabezpečiť
všetko a vždy, preto ju rozčuľuje každý neschopný človek a ak sa nedajbože zamiluje do
niekoho takého, potom sa v nej vytvára napätie a to ju ničí. Nemala by sa teda vzdávať sama
seba a radšej ukončiť nesprávny vzťah, ako ničiť samu seba. Pokiaľ sa bude spoliehať len na
seba, tak vždy dosiahne to, čo chce, len musí postupovať plánovane a nie náhodne. Toto meno
je vhodné pre znamenia : Váhy, Ryby, Vodnár, Lev a Panna. Vhodnou farbou je žltá.
LESIA
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Lesia 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. V láske je stála a úprimná, nikdy nemá viac "želiezok v ohni", ak ju
zaujme niekto iný, tak sa dokáže postaviť svojmu partnerovi a povedať mu na rovinu o zmene
vo svojich citoch. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby, Škorpión, Blíženci, Váhy a
vhodnou farbou je oranžová.
LEVOSLAV
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Levoslav je rodeným úspešným mužom, ktorému
vždy všetko výjde, aj keď niekedy na poslednú chvíľu. Má v sebe čaro osobnosti, neodolateľnú
príťažlivosť a schopnosť plniť všetky úlohy, ktoré ho čo len trošku tešia. Ak nájde podporu vo
svojej rodine, čoskoro zbohatne, jeho nápady sú ľahko uskutočniteľné a výnosné. Mal by sa učiť
čím viac rečí, snažiť sa o udržiavanie svojej fyzickej kondičky a byť vždy pripravený na rýchle
zmeny. Mal by tiež udržiavať kontakty aj so staršími mužmi, či ženami, je potrebné, aby mal
styky všade a najmä sa nesmie správať odmietavo, ak sa mu ponúkne za priateľa hoci len taký
obyčajný a bezvýznamný človek. V láske je prelietavý a kým sa rozhodne usadiť sa, stratí zopár
šancí na spolužitie s tou pravou. Toto meno je vhodné pre znamenie Kozorožca, Vodnára, Býka
a vhodnou farbou je zelená.
LIBUŠA
Toto meno má osobné číslo 5 - Riziko.Pre ženu je to dosť konfliktné meno a hodí sa najmä pre
znamenia, ktoré sú ctižiadostivé a náročné samy na seba. Potrebuje stálu motiváciu, cieľ a
veľkú vytrvalosť, sebadôveru a sebakritiku, aby dosiahla svoje. Hodí sa teda pre Kozorožca,
Býka, Pannu, alebo Leva. Žena s takýmto menom je silnou osobnosťou, no medzi ženami
nenájde pomoc, ani podporu, či pochopenie. Nemá v sebe dostatok empatie, nevie sa citovo
angažovať a len ak ide o jej záujem, dokáže byť jemná a nežná. Vždy vie čo chce, ale aj od
iných žiada veľa. Keď nájde toho pravého, čo sa jej darí až neskôr, ako ostatným rovesníčkam,
tak sa zmení na dobrú matku a manželku. No stačí malá nespokojnosť, alebo narušenie
rovnováhy a už bojuje, brojí a ničí každého a každý odpor. Vhodnou farbou pre ženu s týmto
menom je červená vo všetkých odtieňoch.
LINDA
Linda je pôvabnou osôbkou,ktorá často pôsobí naivne a dobrácky. Nikto ju nepovažuje za
osobu schopnú intríg a odporu, preto sa jej bez obáv zverujú aj s najväčšími tajnosťami.Ale
Linda len čaká na svoju veľkú príležitosť a postup vyššie. Keď vycíti svoju príležitosť a čas, tak
potom udrie bez veľkého váhania a takisto bez váhania zničí aj tých najlepších priateľov.
Pretože pre ňu platí len jeden druh priateľstva - výmenný obchod - ak niečo dá, musí aj niečo
dostať. Takýmto štýlom sa určite raz dostane tam, kde chce a zaplatí naozaj minimum. Je
rodená obchodníčka a aj prehry berie ako niečo normálne, teda pôsobí ako človek s hrošou
kožou. Z ničoho si nerobí ťažkú hlavu, pre ňu sa život neráta na mesiace a dni, vie, že za
úspechom musí ísť aj roky, kým sa dostane do popredia a získa to, čo ju zaujíma a po čom túži.
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius a toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Lev,
Panna, Strelec, Škorpión, Kozorožec. Vhdonými farbami sú oranžová a žltá.
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LUCIA
Hoci toto meno je spojené s bosorkami a čarodejnicami, v skutočnosti je veľmi výhodné pre
svoju nositeľku. Zahaľuje ju do rúška tajomnosti a priťahuje k nej nielen úspech v kariére, ale aj
v láske. Muži takýmto ženám len ťažko odolávajú, ostatné im teda môžu závidieť a najmä kvôli
závisti sa toto meno považuje za zlé. Každá Lucia má v sebe onú "iskru", ktorá jej dodáva lesk
a povyšuje ju nad iné osoby ženského pohlavia, nemali by teda používať iné formy tohto mena.
Osobným číslom je 7 - Tajomnosť, vhodnou farbou je červená a je to meno vhodné pre
akékoľvek znamenie. Ak toto meno dáte svojmu dieťaťu, bude preňho veľkým prínosom, lebo je
plné podpornej energie, sily a chuti do boja o lepší svet, no aj o vlastný úspech - teda urobíte
svojmu dieťaťu dobrú službu.
LUJZA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Vie sa obetovať pre iných a pomáhať iným je pre
ňu veľkou túžbou. Hľadá stále svoje uplatnenie, nikdy nie je spokojná a dokáže sa trápiť kvôli
rôznym udalostiam dlhý čas. V láske ju čaká úspech neskôr, pretože najprv pomáha svojím
priateľkám nájsť si toho pravého, kombinuje a počúva sťažnosti, na seba celkom zabúdajúc. No
aj ona dosiahne šťastie a úspech, vždy bude mať dobrý pocit a ona jediná z ľudí okolo nej, sa
nebude báť smrti a konečného zúčtovanie - jej svedomie bude vzácne čisté a množstvo
dobrých skutkov bude svedčiť o jej dobrote. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, Váhy,
Ryby, Rak a vhodnou farbou je zelená.
LUKÁŠ
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Ale Lukáš nie je typickým predstaviteľom muža,
ktorý miluje riziko. On síce rád riskuje, ale nikdy nie až "na doraz". Vždy má niečo v zálohe,
nejaký tajný zdroj financií, takže nikdy nie je celkom na mizine. Je však pravdou, že na seba
nemyslí vždy a ak má okolo seba tých správnych ľudí, dokáže sa obetovať kvôli blahobytu iných
a na seba zabudne. Lukáš býva často obľúbencom osudu, hviezdy mu prajú a tak by sa nemal
nikdy vzdávať, aj keď má pocit, že sa všetko naňho rúti. Na rozdiel od ostatných mien, jeho
meno mu prináša vždy viac ziskov, ako strát a pomôže mu dosiahnuť to, čo si predsavzal. Toto
meno je vhodné pre znamenia Baran, Lev, Váhy a Blíženci, Kozorožcom pomôže ubrániť sa
pred prílišným podceňovaním seba samých. Vhodnou farbou je fialová.
LÍVIA
Osobné číslo je 9 - Génius, no táto žena potrebuje pomoc a pochopenie. Sama osebe nie je
tvrdá, alebo priebojná, no v spojení s niekým silnejším sa stáva osobnosťou plnou života. Jej
farbou je žltá a vhodným znamením sú Ryby, Rak, Škorpión a Vodnár. Ženy, narodené v tomto
znamení, sú odvážnejšie a otvorenejšie, ostatné sa však zdajú zakríknuté a neisté. No stačí
trošku lsáky a rozkvitnú, dokážu zaujať svojimi slovami a plánmi. Záleží im na iných a na tom,
aby dobro zvíťazilo, preto sú dobrými lekárkami, sestričkami, mníškami, učiteľkami a
opatrovateľkami.
LÝDIA
Toto meno má osobné číslo 4 - Sila. Jej osobnosť charakterizuje najlepšie, pretože ona má v
sebe skutočné silné schopnosti a vždy vie všetko vyriešiť. Aj keď má občas záchvaty lenivosti, v
podstate je pilná, rýchla a rozhodná. Vždy presne vie, kedy a kde má zasiahnuť a ako má
reagovať, aby dosiahla svoje. Preto sa nerozpakuje použiť ani svoj osobný šarm a zvodnosť,
teda nič jej nie je prekážkou za cestou k úspechu. Už v detstve si stanoví cieľ a postupne sa k
nemu prepracuje, je jedno, čo si zvolí - či úspech v rodine, alebo v kariére, vždy si nájde
cestičku k tomu, aby sa mala lepšie, ako ostatní. Je dobrou matkou, no ako manželka je veľmi
náročná a usiluje sa svojho manžela doslova vyžmýkať až do posldenej kvapky. Toleruje mu
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milenky, no sama má tiež rôzne známosti, ktoré však dôsledne tají a nikdy sa nenechá
zaskočiť, či prekvapiť. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Lev, Škorpión, Ryby a
Kozorožec. Vhodnými farbami sú pastelové odtiene, najmä zelená však podporuje úspech tejto
osobnosti.
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