Význam krstných mien - P

PANKRÁC
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.
PATRIK
Muž s týmto menom to nemá v živote ľahké. Jeho osobným číslom je 3 - Schopnosť, ale je aj
zodpovedný a precízny. Vždy sa snaží všetko dotiahnuť do konca, urobiť všetko dokonale a
nevie odoprieť pomoc iným. Má veľa priateľov, ale skutočne blízki sú mu iba rodinní príslušníci.
Iba ľuďom z vlastnej krvi dokáže veriť a spoliehať sa na nich. Učí sa viac na chybách iných, ako
na svojich a preto je veľmi nedôverčivý. Neznáša polovičatosť,snaží sa vždy mať prehľad o
svojej finančnej situácii a dáva si pozor na každého vplyvného človeka vo svojej blízkosti. Je
ťažké žiť s takým človekom, pretože o svojich citoch nič nepovie, málokedy sa správa jemne a
nežnosť je preňho neznámy pojem. Ale miluje verne a vytrvalo, záleží mu na rodine a snaží sa
udržať všetko v norme, zabezpečiť každému dostatok financií. Preňho sú peniaze veľmi
dôležité, potrebuje mať istotu, že sa v každej chvíli dokáže postarať o svojich blízkych. Toto
meno je vhodné pre znamenia Kozorožec, Býk, Rak, Panna a vhodnou farbou je oranžová.
PATRÍCIA
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Žena s takýmto číslom dokáže vo svojom živote
narobiť množstvo chýb, ale zároveň ich aj dať do poriadku. Svoje omyly dokážu ľahko zahladiť,
ak im na tom naozaj záleží. No zväčša riešia toľko úloh, či záležitostí naraz, že ani nevedia,
kedy a komu ublížili. Zbadajú sa až po dlhšej dobe a potom sa snažia urobiť všetko, aby sa
dotyčný znovu stal ich priateľom, či priateľkou. Vedia byť očarujúce, rady riskujú, vedia sa
uplatniť v rôznych oblastiach, ale najradšej vládnu a rozkazujú. Ak je všetko podľa nich, je s
nimi radosť žiť, no ak chcete niečo iné, ako ony, potom sa harmónia naruší. Je však pravda, že
ich nápady sú originálne a plány prospešné pre mnoho ľudí, teda v podstate by sme sa mali
riadiť ich názormi. Toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie a vhodnou farbou je žltá.
PAULÍNA
Osobné číslo tohto mena je 1 - Vodca. Paulína má v sebe autoritatívnu črtu a vie iných
inšpirovať, nadchnúť a pohne aj s človekom, ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko
energie, chuti do boja a odhodlanie nevdzávať sa, že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení.
Vždy pomôže iným a dbá aj o svoju dobrú pracovnú povesť. Lenže v láske a citoch sa správa
rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu mužovi priveľmi neimponuje. Preto Paulínam
dlho trvá, kým nájdu takého muža, ktorý im bude vyhovovať a dokáže zvládnuť ich správanie,
usmerniť ich energiu a aj skrotiť ich panovačnosť. Nemôžu byť šťastné po boku neistého a
nespoľahlivého muža, musia si svojho vyvoleného vážiť a obdivovať ho. Keďže však sami
dokážu oveľa viac, ako priemerný muž, ťažko hľadajú takého, čo by ich zaujal. Ak dáte svojmu
dieťaťu takéto meno, dávate mu úspech v práci, v kariére, no spôsobíte mu aj citové problémy a
ťažkosti s nadväzovaním harmonických vzťahov. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna,
Kozorožec, Vodnár a Baran, vhodnou farbou je fialová.
PAVOL
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Tento muž je silný a schopný, dokáže dosianuť
akýkoľvek cieľ, spolieha sa iba na seba a jedine vlastnej rodine dôsledne verí. Býva dosť často
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podráždený a náladový, najmä ak sa mu nedarí, no nakoniec vždy zvíťazí a napraví chyby,
ktoré urobil. Ak vytrvá a bude postupovať stále rovnakým tempom, dosiahne bohatstvo. Musí sa
však vyhnúť alkoholu, lebo ten mu vždy uškodí a prekazí jeho plány. On nevie odolať túžbe po
pití a ak sa raz na to dá, zbohom kariéra, postup, láska, či priateľstvá - nič z toho už nebude
preňho dôležité. Vhodnou farbou pre toto meno je zelená a je vhodné pre znamenia Býk,
Panna, Kozorožec, Baran a Lev.
PEPI
Osobným číslom tohto mena je 3 - Schopnosť. Táto žena je naozaj schopná všetkého, je
náladová a panovačná, vždy sa jej musíte podriaďovať. Pokiaľ je všetko podľa nej, potom sa z
nej stáva mierumilovná a príjemná spoločníčka, ktorá sa dokáže pre svojich blízkych doslova
obetovať. No stačí čo len štipka kritiky a pochybností o jej výkonnosti a znalostiach a už je oheň
na streche. Keď ju budete rešpektovať a tolerovať jej aktívnosť a rýchlosť, potom vám s ňou
bude sveta žiť. Nikdy vás neoklame, ani nepodvedie, je v citoch stála a ak si niekoho obľúbi,
dokáže mu pomáhať a ochraňovať ho aj za cenu vlastného zničenia.
PERLA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je to nežnejšia a jemnejšia osobnosť, ako iné s
takýmto číslom. V nej je veľa ženskosti a koketérie, Perla je typickým príkladom dámy, ktorá od
každého požaduje úctu a pomoc, no aj sama dokáže dať, čo žiada. V jej spoločnosti sa po
krátkej chvíli cítite skvele a zveríte sa jej s takými udalosťami vo svojom živote, o akých ani vaši
najbližší nevedia. Jej pozornosť a prítomnosť pôsobí liečivo,dokáže dodať síl a aj podporiť iných.
No len vtedy je taká, ak nie je zamilovaná. V prípade, že láska jej "zatemňuje" rozum, nevie na
iné myslieť a ani sa o inom zhovárať. Jej city sú búrlivé, vášnivé a nikdy nedelí lásku na city a
sex, ona prežíva všetko naraz. Ak sa sklame, raz dva sa zotaví a dokáže sa znovu vrhnúť do
iného vzťahu. Toto meno je dobrým darom do života, lebo pôsobí pozitívne a učí svoju
majoiteľku naplno žiť, teda na sklonku života nebude nič, čo by nevyskúšala, či neprežila. Je to
vhodné meno pre akékoľvek znamenie, vhodnou farbou je modrá.
PETER
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. No aj keď k sebe priťahuje veľké udalosti, možnosti
a úspech, máloktorý Peter dokáže zúročiť svoje nadanie. Toto meno treba skombinovať so
silným znamením - Baranom, Býkom, Pannou, alebo Kozorožcom, aby sa dosiahla tá správna
úroveň vibrácie. Ak by sme toto meno dali Váhe, alebo Strelcovi, či Rybe, ich rozháranosť,
ľahkomyseľnosť a optimistické očakávanie len dobrých udalostí, spôsobí, že potom nič výrazné
a trvalé nedosiahnu. Vhodnou farbou pre toto meno je modrá. Títo muži sú zaujímaví,
šarmantní a veselí spoločníci, no z ničoho si nerobia ťažkú hlavu dlhý čas. Vedia sa vášnivo
zamilovať, ale aj zabudnúť na svoje sľuby, ak sa im to práve hodí. Nielen v citoch sú nestáli, no
aj v priateľstvách a partnerstvách, s nimi vždy treba jednať opatrne, lebo stačí málo a už sú
inde.
PETRA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Takáto žena má otvorenú a úprimnú povahu, vždy
čaká od života len dobré a málokedy uverí o iných niečo zlé. V živote to nemá ľahké, pokiaľ ale
nežije v usporiadanej a dobre zabezpečenej rodine. Ak je postarané o jej základné potreby,
potom je schopná rozvinúť svoj talent a danosti, môže uspieť v umeleckom svete a získať veľkú
slávu. No potrebuje pomoc, podporu a najmä dôveru, aby sa mohla uplatniť. Nie je vhodná pre
jednotvárnu, nudnú a stále sa opakujúcu prácu, musí cestovať, žiť v kontakte s mnohými ľuďmi
a najmä sa vydať čím neskôr. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, váhy, Lev, Strelec a
Vodnár, vhodnou farbou je oranžová.
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PETRANA
Petrany majú stále otvorené uši a oči, snažia sa získať všetky možné dostupné informácie a
hľadajú pre seba tú najschodnejšiu cestu. Ich osobným číslom je 4 - Sila, ale neplytvajú ňou na
dosiahnutie hocičoho. Ony radšej riadia a využívajú silu iných, samozrejme, diplomaticky a
nenápadne. Ich okolie ani nevie, že je využívané a ich pomoc je vlastne prácou, ktorej sa
Petrany vyhýbajú. Petrany sa vedia votrieť každému do priazne, využijú aj drobnosti, len aby
dosiahli svoj cieľ. No vždy sa vyhýbajú klebetám, či intrigovaniu, ak im pomoc odmietneme,
nenahnevajú sa, len nás zaradia do inej kategórie, medzi ľudí, na ktorých musia použiť inú
taktiku. Za to, že im pomáhate, dostanete odmenu, podľa vašich požiadaviek, Petrany nikdy nič
neberú ako dar, no ako pôžičku a postupne sa snažia za všetko sa vám odvďačiť. Nie je teda
zybtočné im pomáhať, vyplatí sa to, nakoniec sa dočkáte ocenenia a aj v partnerstve vedia
udržať dobrú atmosféru. Toto meno je vhodné pre znamenia Lev, Panna, Baran a Blíženci.
Vhodnou farbou je žltá.
PETRONELA
Petronely majú osobné číslo 4 - Sila. Sú veľmi aktívne a rýchlo sa vedia zorientovať v
akomkoľvek probléme. Vždy sa dokážu obrátiť v správnom čase na správneho človeka,
využívajú svoj vrodený šarm a nadanie ovládať iných. Bývajú však dosť sebecké a málokedy sa
snažia podeliť so svojím úspechom, či peniazmi. Iba ak tým, ktorí sú im pokrvne blízko, tým
vedia pomôcť a podržať ich, ale ani nie tak z lásky, ako z povinnosti. Celkovo viac premýšľajú a
menej sa dajú ovplyvniť citmi. Málokto s nimi však dokáže vydržať dlhú dobu, viac menej sú
osamelé, pretože si nevedia nájsť dostatok času na vybudovanie trvalého a hodnotného vzťahu.
Na prvom mieste je u nich úspech v práci, až potom sa dokážu venovať svojim citom a túžbam.
Toto meno je vhodné pre znamenia : Lev, Škorpión, Ryby a Váhy. Vhodnou farbou je fialová.
PRAVOSLAV
Pravoslav je typom muža, ktorý sa síce vie v živote obracať, ale nerobí to rád. Neznáša reálny
život, jeho zlé stránky a namáhavé činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby uspel. Radšej by žil
inde, kde nemusí skoro ráno vstávať, tvrdo pracovať, rátať s neúspechom a sklamaniami v
ľuďoch. Jemu život nič nedá zadarmo, všetko si musí oddrieť a často sa zrieka aj dôležitých a
potrebných vecí, len aby získal aspoň niečo zo svojich snov. Jeho osobným číslom je 6 Nežnosť, je teda citlivý a vždy sa snaží pomáhať iným. V láske sa dokáže obetovať, podporí
svoju partnerku, no len ak je spokojný v práci a má dostatok financií. Ak nemá pre seba dobré
prostredie, býva neznesiteľný a podráždený. Toto meno je vhdoné pre znamenia : Kozorožec,
Lev, Strelec, Panna a Rak, vhodnou farbou je žltá.
PROKOP
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. Vhodné je pre znamenia Panna, Kozorožec,
Vodnár a Býk. Títo muži musia vždy bojovať, snažiť sa a útočiť, aby si od života niečo
vybojovali. Nič nejde tak ľahko, ako sa zdá a tak sa mnohým už ani nechce žiť,takí sú
vyčerpaní. No majú pri sebe šťastnú hviezdu, len sa nesmú vzdať. Sú obľúbení a obdivovaní,
ale nikto im úprimne nepodá pomocnú ruku,za každú pomoc nakoniec zaplatia. Ale ich
charakter je silný, ak sa vyhnú alkoholu, tak sa s nimi nakoniec stretneme v tých najvyšších
kruhoch a nebudú sa musieť hanbiť za svoje činy. Ich námaha bude teda ocenená, len musia
byť trpezliví. fraba, ktorá im pomôže je červená.
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