Význam krstných mien - N

NADEŽDA
Jej osobné číslo je 2 - Dobrota, vhodnou farbou je modrá a toto meno môžeme dať
akémukoľvek znameniu. Je to dobré meno, ktoré pomáha svojej nositeľke vyrovnať sa s
vnútornými rozpormi, ktoré väčšinou ženy postihujú. Pomáha a podporuje v nej len to dobré,
vplýva pozitívne aj na jej zdravie a vyvažuje aj jej túžbu po láske a tlmí jej sklamania v iných
ľuďoch. Je to teda všestranne výhodné meno, Nadežda sa dokáže o seba postarať aj v tých
ajťažších chvíľach, ktoré jej osud pripraví. Nemala by sa však priveľmi spoliehať na iných, aj
keď sa na svet díva veľmi idealisticky. Málokto z jej okolia je pre ňu skutočnou oporou a
väčšinou len ona sama drží pokope rodinu, pracovný kolektív, alebo partiu kamarátov.
NATAŠA
Nataše sú otvorené a plné porozumenia. Rady pomáhajú iným, ale nikdy nie zadarmo. Sú
dobrými deťmi, ale nerady sa nechávajú využívať. Snažia sa o to, aby ich život bol vždy
usporiadaný a prehľadný, aby sa nemuseli zaoberať primnohými záležitosťami naraz. Vždy
chcú mať vo všetkom poriadok a jasno, teda konajú tak, aby mali na akúkoľvek činnosť dostatok
času. Nevedia pochopiť iných, ak sa sťažujú na chaos a ťažkosti, lebo ony žijú pokojne a bez
stresu. Zdá sa im, že ich spôsob života je ten najlepší a keďže ich osobným číslom je 3 Schopnosť, snažia sa aj iných nasmerovať tak isto. Keď sa im to nedarí, potom konajú
bezohľadne a sú typom ľudí, ktorí vám chcú pomôcť hoci aj nasilu. Nasilu vás zmeniť, či
zdokonaliť, preto mávajú málo skutočných priateľov. Toto meno je vhodné pre znamenie Panna,
Býk, Rak, Ryby a Škorpión. Vhodnou farbou je žltá.
NATÁLIA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Priťahuje k sebe mnohé vibrácie a aj mnohé
skúšky, v ktorých musí ukázať silu svojho charakteru. V jej živote bude veľa sklamaní, veľa
prekážok na ceste ku šťastiu, no vždy sa dokáže presadiť a dosiahnuť úspech. Lenže pre ňu je
pojem úspech celkom iný, ako pre jej okolie, ona sa nedíva na svet ako na niečo materiálne,
ona žije podľa iných zásad a iných smerníc, teda je dosť nezvyčajná pre priemerných a
materiálne založených ľudí. Ak vyrastá v takej spoločnosti, kde nemá pochopenie, potom je to
naozaj ťažké a keďže je veľmi súcitná, nevie sa brániť zneužívaniu a využívaniu. Jej city sú
vášnivé a nikdy nimi neplytvá na viac strán. Je verná a rada bude trpieť, kým ten druhý pochopí
veľkosť jej obetí a ocení ju. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, Váhy, Lev, Býk a
Škorpión. Vhodnými farbami sú zelená, žltá a oranžová.
NIKOLA
Táto žienka je osobnosť už odmalička. Nič vám neodpustí, na nič nezabudne, všetko vám
spočíta a nikdy sa nenechá odstaviť na druhú koľaj. Keď sa zamiluje, neustúpi pred ničím, kým
nedostane svojho vyvoleného. Čo na tom, že po boji už málokedy má trvalý záujem o svoju
korisť ? Tieto ženy sú dobyvateľky, rady ničia cudzie vzťahy a rozvracajú rodiny, ale ak sa už v
maldosti dostanú k tomu správnemu, potom sa upokoja a nič im nebude chýbať. V ich živote
láska hrá tú najhlavnejšiu úlohu, všetko sa točí okolo jej dostatku, či nedostatku. Dávajte teda
na malé Nikoly pozor, lebo inak nám prerastú cez hlavu a potom im už ťažko pomôžeme. Toto
meno je vhodné pre znamenia Panny, Raka, Leva a Strelca. Vhodnou farbou je modrá.
Osobným číslom je 4 - Sila.
NINA
Nina je žena plná prekvapení, zväčša príjemných. Nikdy si nemôžete byť istí jej náklonnosťou,
drží svojich blízkych v napätí a nevie odolať túžbe sem tam niekoho potrápiť. V láske je nestála
a aj v priateľstvách často mení názor. Ale všetko sa ustáli a zmení k lepšiemu, keď sa vydá a
založí si rodinu. Rodina a manželstvo je pre ňu potrebné a bez zázemia, plného láksy, nikdy nič
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nedosiahne. Jej osobným číslom je 7 - Tajomnosť, nie je teda ľahké vyznať sa v nej. Ale v
podstate je to dobrý človek, je však ľahkoovplyvniteľná a tak málokedy vie odolať zlým
chodníčkom. Práve preto je dôležitá rodina a dobrý manžel, lebo pod vplyvom svojich detí, či
muža, sa uistáli a bude skvelou osobnosťou. Toto meno je vhodné pre znamenia Váhy, Panna,
Strelec a Vodnár. Vhodnou farbou je červená.
NORA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Nora 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 dlhé roky čakať na toho pravého. Toto
meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Strelec, Váhy, Škorpión a Baran. Vhodnými farbami sú
fialová a svetlomodrá.
NORBERT
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Tento muž nemusí nič robiť a predsa dostane
všetko. Okolo neho je vždy veľa neprajníkov, ktorí by ho radi videli v prachu a v beznádeji, no
on všetko berie pokojne a stoicky. Nič ho nevyvedie z miery, stále má na tvári ten istý úsmev a
podvedomú dôveru vo vlastný osud a vlastné šťastie. Jeho bohorovný kľud a bezhraničná
dôvera v samého seba nekonečne dráždi každého okolo neho, ale Norbert aj zlobu a intrigy
berie ako niečo smiešne a bezvýznamné. Nič ním nepohne a ani sám sa veľmi nesnaží, ani v
učení, ani v láske, proste pláva si v rieke života bez veľkého náhlenia a nakoniec dôjde k
úspechu, ktorý mu zabezpečí dobrý život. Ani v láske, ani v práci sa nemusí priveľmi
angažovať, vždy sa nájde niekto iný, kto mu výjde v ústrety a pomôže mu uskutočniť to, čo
chce. Norbert nie je skúpy, ani lakomý, vždy sa podelí so svojím šťastím a dokáže pomôcť iným,
ak len to nie je priveľmi namáhavé. Toto meno sa hodí pre znamenia : Blíženci, Váhy, Ryby a
Škorpióna, vhodnou farbou je fialová.
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