Význam krstných mien - Ľ

ĽUBICA
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 1 - Vodca, ale nie je to
hlavná 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.
ĽUBOMÍR
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť.Má v sebe ukryté mnohé nadania a talenty, ale nie
vždy dokáže bystro a rýchlo reagovať. Má občas problémy s koncentráciou a často zabúda aj
dôležité udalosti. No aj keď nie je tým najpozornejším, je aspoň úprimným a priamym
človekom.Nie je to však z nejakej vrodenej mravnosti, ale preto, že by si žiadne klamstvo
nepamätal dlho a tak si radšej šetrí svoju pamäť na iné záležitosti. V láske je to prelietavé vtáča,
nikdy sa nevenuje jednej partnerke dlhý čas, potrebuje zmenu a nezáväzné vzťahy. Ak sa však
rozhodne oženiť sa, určite bude zopár rokov tým najvernejším, najmä ak ho jeho partnerka
bude podporovať v práci. Jeho pracovné nápady sú naozaj skoro až neuveriteľne originálne a
šetria nielen čas, no aj ľudí. Toto meno je vhodné pre znamenia : Lev, Baran, Vodnár, Strelec a
vhodnou farbou je modrá.
ĽUBOMÍRA
Ľubomíra je žena s veľkým šarmom a množstvom tajných želaní a snov. Jej osobným číslom je
7 - Tajomnosť a práve vďaka svojmu menu dosiahne vo svojom živote naozaj veľký úspech.
Mala by však na prvé miesto stavať vždy rozum, nie city, lebo ak sa stane obeťou nešťastnej
lásky, alebo sklamania, potom jej optimizmus a chuť do práce budú slabé. Táto žena potrebuje
vysoké ciele a vychutnáva boj o každú priečku na rebríčku vlastnej kariéry. Vždy si zvolí
komplikovanejšiu cestu, nebaví ju ľahké víťazstvo, potrebuje si sama dokázať svoju cenu a
schopnosti. Nakoniec sa teda dostane na špičku a dosiahne úspech, alke nebude to zadarmo nebude mať rodinu, či blízkych priateľov, ale ona dobre vie, že nemôže mať všetko naraz a že
za všetko sa platí. Toto meno je vhodné pre znamenia Baran, Lev, Kozorožec, Panna a
vhodnou farbou je zelená.
ĽUBOR
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Vhodná farba je čierna a je vhodné pre znamenia
Býk, Blíženci, Škorpión, Vodnár. Ľubor to má ťažké, jeho povaha mu neumožňuje sa
presadzovať za každú cenu a tak je väčšinou na "chvoste". Nevie sa uplatniť v žiadnom
povolaní, ktoré si vyžaduje boj, alebo postup, zaplatený slzami a nešťastím iných. Najradšej by
bol učiteľom, alebo pracoval v zdravotníctve, kde by mohol využiť svoju dobrotu a snahu
pomáhať iným. Ak si však vezme panovačnú ženu, potom môže pod jej vplyvom získať dobrú
pozíciu a zarábať pre svoju rodinu. No len vtedy, ak je motivovaný stále a stále pod dozorom
niekoho, kto zaňho vyrieši dilemy jeho povahy.
ĽUBOSLAVA
Ľuboslava je ovplyvnená číslom 4 - Sila. Nositeľka tohto mena potrebuje mať pocit istoty, a
preto si zháňa už vopred dajaké zásoby, až napokon vďaka trpezlivosti veľmi mladá dosiahne
svoj cieľ - usadí sa. Ľuboslavy sú uzavreté do seba, rady sa uchyľujú do svojho súkromia, len
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čo zavetria nebezpečenstvo. Nedá sa na ne ktovieako vplývať. No neverme, že sa uchýlia do
svojho súkromia len preto , aby zutekali pred svetom, aby sa skryli. Nie ony tu nachádzajú
potrebné pohodlie a môžu opätovne spriadať nové plány. Majú bystrú, živú inteligenciu, vyvinutý
zmysel pre kritiku, ich postrehy sú ostré, no nie zlomyseľné. Ich inteligencia je analytická, Majú
obdivuhodnú pamäť, ale sú len priemerne zvedavé, takže sa nemusíme obávať klebetenia, či
zneužívania informácií. Toto meno je vhodné pre znamenia Baran, Býk, Kozorožec, panna a
vhodnou farbou je žltá.
ĽUBOŠ
Muž s takýmto menom je vítaným spoločníkom a vždy obdivovaným. Má v sebe veľkú
príťažlivosť a vitalitu, teda nikdy nemá problém presadiť sa, alebo sa stať uznávaným. Jeho
priania a túžby sú reálne, dokáže ich splniť a aj keď narazí na prekážku, nevzdáva sa ihneď. Má
v sebe niečo neodolateľné, aj keď to nie je badateľné na prvý pohľad. V citoch je stabilný a
verný, nikdy sa nezníži k pokrytectvu, alebo pretvárke. Jeho partnerka si teda vždy bude môcť
byť istá jeho pravdovravnosťou a vernosťou. Osobným číslom tohto mena je 4 - Sila a vhodnou
farbou je modrá. Toto meno sa hodí pre znamenia Vodnár, Ryby, Kozorožec a Škorpión.
ĽUDMILA
Toto meno má číslo 8 - Peniaze, vhodné je pre Váhy, Levy, Panny, alebo Strelcov. Vhodnou
farbou je zelená. Tieto ženy sú veľmi aktívne, plné života, vedia si nájsť pre seba to najlepšie a
aj toho najlepšieho. Málokedy váhajú, ak majú ísť cez mŕtvoly - nič im nie je cudzie, ak sa raz
rozhodnú, potom je ťažké ich zmeniť, alebo ovládnuť. Pre svojich blízkych sú však dobrými
štítmi a nikdy neopustia svoje ratolesti, nech sa im už stane čokoľvek. Ľudmila sa vie vo svete
obracať a využíva všetko pre svoje plány, aj všetkých. Celkovo sa o nej môže povedať, že je
sebecká, ale musíme dodať, že je to otvorená sebeckosť - ona sa snaží vždy byť prirodzená a
málokedy zatajuje svoje pravé ja.
ĽUDOMIL
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Môžeme o ňom povedať, že sa občas správa ako
prírodný živel. Ničí a búra všetko, čo mu príde do cesty, ak ho to hatí v jeho plánoch. Ťažko sa
s ním vychádza, ak mu hoci len raz budete oponovať, potom už nikdy nezískate jeho plnú
dôveru. Je veľmi citlivý na svoje "JA" a svoje výkony, potrebuje stále chválu a lichôtky, potom je
spokojný. Jeho okolie to s ním nebude mať nikdy ľahké, je dosť nevyspytateľný, no jeden kľúč k
jeho povahe je úplne zrejmý - je to sebec a vždy stavia na prvé miesto sám seba. Ak sa budete
na jeho konanie dívať takto, potom je vám jasný každý jeho krok a budete mu viac rozumieť. V
láske je ochotný sa zriecť mnohého, ale nie všetkého, jeho žena teda bude mať možnosť ho
zmeniť, no nie celkom. Toto meno je vhodné pre znamenia Ryby, Býk, Škorpión a Váhy.
Vhodnou farbou je červená.
ĽUDOVÍT
Oosbným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Hoci je to "kráľovské" meno, nie je ľahké s ním žiť.
Prináša nielen slávu, ale aj povinnosti a ťažkosti. Jeho nositeľ to nemá ľahké, pretože sa musí
naučiť žiť medzi ľuďmi, ustupovať a uprednostniť aj názory a požiadavky svojho okolai. Ľudovít
je totiž rodený sebec a nevie sa deliť, ani milovať iného viac ako seba. Je teda dosť ťažké
založiť si s ním fungujúcu rodinu a rátať s ním v ťažkých chvíľach. Len ak ho najprv život zlomí a
poučí, tak dokáže byť skutočným mužom, so všetkou zodpovednosťou. Toto meno je vhodné
pre znamenia rak, Lev, Panna a Ryby, vhodnou farbou je zelená.
ĹUBOSLAV
Keď tento muž čosi chce, dosiahne to, dakedy aj silou. Zriedka sa nazlostí, ale potom to už
stojí za to. Od detstva robí rodičom problémy. Treba mať na pamäti, že potrebuje disciplínu a
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nesmiete sa nechať ním ovládnuť. Má sklon hneď a zaraz povedať "nie", a keďže ho skoro
vôbec nemožete ovplyvniť, nie je ľahké prinútiť ho, aby zmenil názor. Jeho osobným číslom je 3
- Schopnosť, je to vhodné meno najmä pre slabé znamenia : Váhy, Ryby, Rak. Vhodnou farbou
je modrá. Ľuboslavovia sú subjektívni a vzťahovační, všetko vzťahujú na svoju osobu, často sú
zaujatí a oplývajú takmer arogantnou sebadôverou. Radi všetko dramatizujú a neoplatí sa im
príliš dôverovať.

3/3

