Význam krstných mien - R

RADOSLAV
Toto meno je veľmi pozitívne a pre svojho nositeľa výhodné. Človek s taakým menom sa vždy
dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč, manipulovať s inými a žiť podľa vlastných predstáv. Je
však dosť sebecký a lakomý, nerád sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale
ak sa zamiluje do správnej ženy, potom sa zmení a v jeho srdci sa otvoria "priehradky" aj pre
rodinu a blízkych. Osobným čílsom pre toto meno je 5 - Riziko, no takýto človek riskuje
primerane, bez veľkých výkyvov a ráta aj s menšími stratami. Vždy má niečo v zásobem, teda
sa netreba obávať celkového krachu, ak mu niečo nevýjde. Toto meno je vhodné pre znamenia
: Strelec, Ryby, Kozorožec, Škorpión, Lev a vhodnou farbou je oranžová.
RADOVAN
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca, znamená to, že toto meno priťahuje k sebe veľa
energie. Radovan vie ako má konať, aby získal na svoju stranu iných ľudí a aj ako využívať
svoju intuíciu, či tajnosti iných. Nerád sa delí o úspech, no ak už má vybudované svoje
zázemie, tak dopraje aj iným. Býva skúpy, no nie celý život, šetrí len po určitú hranicu, potom sa
z neho stane márnotratník a minie všetko do poslednej koruny. Jeho kolísavé hospodárenie je
známe a jeho okolie ho často využíva. Radovanom však osud vždy vychádza v ústrety a aj keď
majú pred sebou prekážky, vedia ich zdolať. Nikdy neplačú nad rozliatym mliekom, ani
nesmútia za stratenými možnosťami, stále sa dívajú dopredu, vedia ako bojovať a ako vyhrávať.
V láske sú citliví a jemní, majú pochopenie pre problémy svojej partnerky a aj vlastné deti
dokážu pochopiť. Toto meno je teda dobré, prijateľné pre každé znamenie zverokruhu a farba,
ktorá mu vyhovuje, je zelená.
RADÚZ
Radúz je muž, ktorý od narodenia správne tuší, že sú mu určené veľké a vznešené ciele. No
ak vyrastá v neprávnom prostredí a nie je správne motivovaný, tak ťažko dokáže toľko, ako by
chcel. Jeho osobným číslom je 1 - Vodca, je to meno vhodné pre Váhy, Strelca, Škorpióna a
Barana, vhodnou farbou je hnedá. Radúz má všetky predpoklady na úspech, ale malú
vytrvalosť a odvahu k riskovaniu, takže sa často sám ničí svojím váhaním a pochybnosťami o
sebe a svojom nadaní. V láske sa mu však bude dariť, tu sa vie sám o seba postarať a celkom
určite si medzi svojimi známymi vyberie najlepšie. On sám bude dobrým manželom a otcom, ak
si vezme panovačnejšiu ženu, tak sa pokojne nechá zbaviť vodcovstva a bude radšej
"mamkou", ako tvrdým otcom.
RASTISLAV
Rastislav dokáže obetovať všetko čo má, ak cíti, že môže niekomu pomôcť. Jeho osobným
číslom je 8 - Peniaze, je teda jasné, že v sebe skrýva aktívneho, schopného, ekonomicky
mysliaceho, no i milého, príjemného, obetavého a citlivého človeka. Navonok však Rastislav
chce pôsobiť ako tvrdý chlap, ktorý odolá všetkým prosbám, či požiadavkám svojich známych.
Jeho rozpoltenosť mu spôsobuje veľa ťažkostí, pretože sa niekedy správa zle práve k tým, čo
by mu mohli pomôcť, alebo ho podporiť. Nemal by konať v rozpore so svojím vnútrom a radšej
nech ho ostatní považujú za citlivého, akoby mal nakoniec zostať sám a trpieť kvôli
odsudzovaniu iných. Nakoniec sa mu vždy podarí dosiahnuť úspech, ale až potom, keď si sám
uvedomí, kde urobil chyby. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Kozorožec, Panna a
Vodnár. Vhodnou farbou je modrá.
REGÍNA
Pre Regíny je typický odpor ku všetkému negatívnemu a smutnému. Vedia sa tešiť aj z mála a
sú rodené optimistky. Keby vždy mali dostatok peňazí, tak by dokázali vyčariť pre svojich
blízkych skutočne rajskú záhradu. Snažia sa nájsť v každom len to dobré a nikdy sa
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nevzdávajú, aj keď ich občas stretne nejaká tragédia. Neberú si nič priveľmi k srdcu, vždy sa
snažia nájsť aj v zlom niečo dobré a tak sa nakoniec naozaj dočkajú úspechu, ocenenia a
pochopenia. Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Toto meno je vhodné pre znamenia :
Váhy, Blíženci, Kozorožec, Býk a Panna. Vhodnou farbou je zelená. ALICA Osobným číslom
tohto mena je 7 - Tajomnosť. Veru, málokto sa vyzná v jej duši a málokto vie odhaliť jej pravú
tvár. Alica sa vždy čuduje a hľadá niečo nové, nikdy nie je dlho na jednom mieste. Miluje dobrú
spoločnosť, dobré jedlá a od života vyžaduje maximum. Vie sa starať o svojich priateľov a ničiť
svojich nepriateľov. Jej veľkou túžbou je usporiadať si svoj život tak, aby bol pokojný a bez
výkyvov, ale nie vždy sa jej to podarí. Najhoršie je, že si s veľkou radosťou sama podpíli konár,
na ktorom sedí a potom sa díva na trosky svojho života. Tieto sklony k samozničeniu sú u nej
periodické a ak aj má úspech, vyhľadáva prekážky. Má rada lásku a sex, nič jej nezabráni, ak
sa rozhodne pre neveru. Ako matka je však príkladná a nikdy svoje deti neopustí, ani im
úmyslene neublíži. Vo vzťahoch so svojím okolím však pôsobí nevyrovnane a rovnako ako sa
nechá využívať, vie byť aj odmietavá. Toto meno je vhodné len pre silné znamenia, ako sú
Barani, Strelci, či Panny, vhodnou farbou je modrá.
RENÁTA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Vhodnými farbami sú všetky tmavé odtiene sýtych
farieb. Je vhodné pre znamenia, ktoré majú dobre rozvinutú intuíciu, teda Ryby, Strelci,
Blíženci, alebo Váhy. Renátam dosť dlho trvá, kým prekonajú hriechy mladosti a začnú sa
správať dospelejšie. Vždy sa snažia nájsť nejakého človeka, ktorý by im pomáhal a niesol za
nich zodpovednosť, neznášajú priveľa obmedzovaní a starostí o financie, preto musia vždy mať
oporu a ak to nie je muž, potom určite priateľka. Renátu proste nikdy nenájdeme opustenú,
vždy bude mať okolo seba aspoň dvoch - troch ľudí, ktorí jej budú ochotne pomáhať a žehliť jej
prehrešky. V citoch je dosť nestála, ale v podstate sa snaží neubližovať nikomu úmyselne. Jej
osobné číslo v nej podporuje schopnosti predvídať a vždy sa dostať na správne miesto v
správny čas.
RENÉ
Osobné číslo pre toto meno je 7 - Tajomnosť. René bude vždy pôsobiť neodolateľne, aj keď
väčšinou pôjde iba o pozlátko. Z tohto muža sa postupom času stane vypočítavec, ktorý svojím
šarmom a úsmevmi dokáže využívať doslova každého, od najmladšieho po najstaršieho. Každý
bude rád v jeho spoločnosti a jeho priateľom, pretože aj keď bude povrchný a vypočítavý,
predsa len bude mať svoju úroveň a známosť s ním bude prestížnou záležitosťou. Ak by sme ho
mali charakerizovať jednoducho - je to muž, ktorý málo dáva, ale veľa berie. Ale berie s takým
šarmom a jemnosťou, že všetci sa radi nechajú obrať aj o to posledné a bez nároku na vrátenie
hoci len čiastky. Je proste neodolateľný a vždy uspeje.
RICHARD
Osobné číslo pre toto meno je 1 - Vodca. Toto meno vysiela do svojho okolia veľmi silné
vibrácie, ktoré svojmu majiteľovi pripravia nejednu ťažkú chvíľku. Má v sebe veľa schopností,
talentu, takýto človek vie komunikovať a hľadať pravdu vo všetkom, čo ho zaujíma. Ale ak je
spojené so slabým znamením, potom je to strašné. Takýto človek a potom len celý život potĺka
od neúspechu k neúspechu, nevie sa presadiť v ničom a každý ho len využije. Práve preto s az
takýchto ľudí stávajú cholerici, ľudia s mnohými traumami a komplexami. Toto meno by sme
teda mali dávať len silným znameniam, ktoré ho dokážu využiť vo svoj prospech a nestanú sa
jeho obeťami : Baran, Býk, Panna, Lev, Strelec a Vodnár. Vhodnou farbou je červená.
ROLAND
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Ak poznáte Rolandov osobne, nikdy na nich
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nezabudnete. Spočiatku ste nimi nadšení, očarení, podporujete ich, pomáhate im, požičiavate
im a tešíte sa ich pozornosti. Keď však chcete nejaké zúčtovanie, alebo vrátenie svojej pôžičky,
či presné odpovede - dočkáte sa prekvapenia - nič nedostanete späť a zistíte, že ste boli
šikovne oklamaní. Rolandom je manipulovanie, klamanie a zavádzanie vlastné. Majú to v sebe
od narodenia, sú rodenými obchodníkmi s ilúziami a dokážu presvedčiť každého a hocičom.
Neuniknete im, ak si vás vyberú za svoju obeť a keď vás celkom vyžmýkajú, bez výčitiek vás
nechajú na dlažbe. Oni sami sa nikdy nedostanú do ťažkostí, vždy si vedia poradiť a o svojich
blízkych sa vždy vzorne postarajú. Majú jasno vo svojich citoch, tu neriskujú a aj keď si radi
zaflirtujú, nemožno o nich tvrdiť, že sú neverní. Rodina je pre nich základom a nikdy nedovolia
narušiť svoj citový svet nikomu cudziemu. Toto meno je vhodné pre znamenia : Blíženci,
Vodnár, Strelec, Panna a Ryby, vhodnou farbou je zelená.
ROMAN
Muž s takýmto menom to nemá ľahké. Jeho osbné číslo je 2 - Dobrota, teda je v ňom veľa
ústupčivosti a pochopenia. Ale ako predstaviteľ mužského pohlavia, nemôže predsa ku
každému byť dobrý a chápavý. Tento rozpor je v jeho duši tým najťažším a ak sa sám so sebou
nedohodne, môže pôsobiť náladavo a na citlivých ľudí až negatívne. Pritom ide len o to, že stále
kolíše, hodnotí seba a iných, uvažuje a ustupuje, aby hneď zase útočil. Kým nenájde v sebe to
pravé a podstatné, kým nepochopí, že sa nemá riadiť všeobecnými pravidlami, dovtedy bude
jeho okolie o ňom hovoriť ako o čudákovi. Pokiaľ sa narodil v znamení Býka, Kozorožca,
Vodnára a Rýb, je na jeho strane 70 % šťastia a určite sa uplatní v akejkoľvek činnosti, no ak je
v inom znamení, dlho potrvá, kým sa naučí ovládať a prejavovať podľa svojej prirodzenosti. Mal
by nosiť pri sebe niečo červené, alebo svetlofialové, no aj modrá má naňho dobrý vplyv.
ROMANA
Jej osobným číslom je 3 - Schopnosť. Je teda schopná, silná a útočná. Vie, čo by chcela
dosiahnuť, v čom by mohla ustúpiť a čo by ju zaujímalo. Jedinou prekážkou je však jej lenivosť a
nedôslednosť. Ak sa ešte nesprávne zamiluje, potom jej už niet pomoci. Mnohé z týchto žien sa
dostanú do vysokých funkcií a ovplyvnia medzinárodné dianie, ale mnohé z nich sa nepohnú od
hrncov a deti sú pre nich to najdôležitejšie. Neexistuje pre nich stredná cesta - alebo kariéra,
alebo rodina. No pokiaľ zostanú doma, nikto ich neocení, pretože málo mužov im uzná ich
obetavosť a zapieranie vlastnej osobnosti. Romany by preto mali dávať pozor na svoje city a
čím menej počúvať svoje srdce, inak ich vždy čaká sklamanie. Toto meno je vhodné pre
znamenia Býka, Škorpióna, Rýb a Panny. Romany by mali nosiť čím viac červenú a oranžovú.
ROZÁLIA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Rozália však nie je typickým vodcom, málokedy sa
dokáže presadiť rýchlo a bez pochybností o sebe a svojich schopnostiach. Je typickým
príkladom schopnej, ale neistej ženy, ktorá síce dokáže všetko urobiť a vybaviť, ale nevie pre
seba získať také výhody, ako by jej patrili. Je využívaná a často podceňovaná, nielen v práci,
ale aj v spkromí, pretože každý je u nej zvyknutý na minimálny odpor a maximálnu ochotu. keď
sa konečne podujme na boj, zistí, že už je na všetko neskoro a nemá vlastne o čo a koho
bojovať. je teda často nešťastná a v depresii, no najavo to nedáva, necháva si to iba vo svojom
vnútri. Keby bola viac bojovnejšia, tak by ľahšie dosiahla svoje túžby. Toto meno je vhodné pre
znamenia : Panna, Býk, Ryby, Škorpión a vhodnou farbou je zelená.
RUDOLF
Pre Rudolfov nič nie je nemožné, vždy sa snažia získať čo najviac pre seba a nemajú žiadne
zábrany. V mladosti sa často stávajú obeťami nezodpovedných ľudí a začínajú svoj život
mnohými konfliktami, často aj so zákonom. Ich osobným číslom je 5 - Riziko, čo v ich prípade
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ešte prilieva olej do ohňa. Vždy dokážu využiť svoje nadanie a získať si priateľov z rôznych
kruhov. Postupne sa im ujasňuje, čo by ich v živote zaujímalo a zabúdajú na veselé zábavky a
zaháľanie, ktoré ich priťahovali v mladosti. Neradi sa zdôverujú iným, najradšej by si všetko
nechali len pre seba, pretože si uvedomujú originalitu svojich myšlienok a neradi sa delia so
svojím úspechom. Sú to rozhodní a schopní ľudia, majú okolo seba dobré vibrácie a tak často
priťahujú príživníkov a zbytočných ľudí, ktorí im závidia a zväčša ich len využívajú. No Rudolfom
nič neprekazí ich cestu k úspechu, aj keď sa všetko trošku spomalí, nakoniec predsa dostanú
to, čo im patrí. Oni ale nie sú lakomci a nevďačníci, nezabudnú na nikoho, kto im pomohol, ale
ani neodpustia zradu a klamstvo. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár, Baran, Býk,
Kozorožec a Panna. Vhodnou farbou je modrá.
RUŽENA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Ruženy majú vo svojom súkromí veľa ťažkostí a
sporov, dlho trvá, kým sa uspokoja a nájdu pre seba pokoj. V práci sú vzorné a rady pomáhajú
iným, ale sami si veru ťažkú dajú rady so svojou povahou. Bývajú veľmi náladové a ich rodina si
s nimi ťažko poradí. Neznášajú priame vedenie, rozkazy, či obmedzenia, radšej by sme k nim
mali pristupovať opatrne a snažiť sa čím menej ich riadiť. Diplomacia, jemnosť a najmä
apelovanie na ich citlivosť, tak by sme ich mohli doviesť k vyšším výkonom a lepšiemu životu.
Tieto ženy bývajú často choré, nervózne a ich snahy o zlepšenie zdravia nikdy nie sú trvalé.
Sami sa rady zanedbávajú, radšej zatvárajú oči pred pravdou a obviňujú iných z vlastných chýb.
S nimi nie je ľahký život, no na druhej strane vedia byť skvelými pracovníčkami - teda pokiaľ si
ich vyberieme za spolupracovníčky, potom bude všetko OK. V láske však s nimi treba jednať
opatrne a počítať vždy so všetkým, či už zlým, alebo dobrým. Vhodnou farbou je pre nich
zelená, toto meno je vhodné pre znamneia Strelec a Panna.
RÓBERT
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Róbert je človek s veľkými plánmi a malou
trpezlivosťou. Keby šlo všetko podľa jeho predstáv, žije si už odmala v blahobyte a luxuse. No
nemá vo všetkom šťastie, ani úspech neprichádza tak rýchlo, ako by to chcel a tak sa často
nechá zlákať na zlé chodníčky. Keď však odmala budete naňho tvrdí a dávať mu dôležité úlohy,
sledovať jeho vytrvalosť a vplývať na jeho zmysel pre zodpovednosť, tak sa z neho stane
vynikajúci a úspešný človek, ktorý získa všetko, čo bude chcieť. Bez námahy to však nepôjde,
ale nakoniec bude žiť v tom luxuse a blahobyte, o akom sníval už v detstve. V láske sa mu bude
dariť, no ak nájde tú pravú, nikdy ju nezradí a nepodvedie, ak mu sama nedá dôvod. Toto meno
je vhodné pre Kozorožca, Pannu, Býka, Raka a vhdonými farbami sú modrá a červená.
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