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Meno nie je len sled 
písmeniek, pomocou 
ktorého odlišujeme 
jednu osobu od inej. 
Vplýva na náš osud! 
Výber mena je preto 
dôležitý a obzvlášť 
pri ňom platí staré 
známe – dvakrát 
meraj a raz strihaj. 
Pozrite si s nami 
vybrané mená 
– majú ich nositeľky 
spomínané vlastnosti? 
Že nie? Tak to berte 
aspoň ako zábavu.
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DANIELA Ak poznáte ženu, 
ktorá sa vie zmeniť zo dňa na 
deň, je cieľavedomá, jemná, 
ale aj uponáhľaná a kritická, 
s veľkou pravdepodobnosťou 
sa volá Daniela.  
MONIKA Neriadi sa rozu-
mom, ale citmi. Do všetkého 
sa vrhne bez premýšľania 
a rada šokuje okolie.
LINDA Táto rodená obchod-
níčka si z ničoho nerobí ťaž-
kú hlavu. Prehry považuje za 
normálnu súčasť života. Vie, 
že ak chce niečo dosiahnuť, 
musí za tým ísť týždne, me-
siace a niekedy aj roky. 
ZUZANA Chce byť všade 
prvá, je panovačná a nároč-
ná. Meno nie je príliš šťastné 
– je magnetom na katastrofy 
a ťažké situácie. 
EMA Bojovníčka, ktorá sa 
nikdy nevzdáva. Dôkazom 
je aj nemecký preklad mena, 
ktorý znie „silná“ a „veľká“. 
V rebríčku jej hodnôt stojí 
pred materstvom a rodinou 

osobná prestíž. Až keď v ka-
riére dosiahne to, čo si zau-
mienila, je ochotná venovať 
sa výchove detí. 
LUCIA Priťahuje úspechy 
všetkého druhu, či už v karié-
re, alebo v láske. Latinský pre-

klad mena je „svetlá, žiariaca“. 
A jeho nositeľky také sú – vždy 
z nich srší pozitívna energia, 
ktorú dopĺňa oslnivý úsmev.  
ANDREA Preklad z gréčtiny 
hovorí za všetko – odvážna. 
Majiteľky tohto mena sa ne-

vyznačujú len dobrodružnou 
povahou, ale i emotívnosťou 
a citlivosťou. Hoci si Andreu 
vážite pre jej štedrosť a pev-
né nervy, majte sa na pozore 
– občas býva prefíkaná. 
KATARÍNA Je inteligentná 
a nedá sa len tak ľahko ovplyv-
niť. Vyžaruje z nej taká dobro-
ta, že ju ľudia neraz zneužíva-
jú. Meno sa hodí pre znamenia 
baran, blíženci, strelec a lev. 
ANNA Môže sa pochváliť vy-
nikajúcou pamäťou, pevnou 
vôľou a rozvinutou intuíciou. 
Na druhej strane býva uzavre-
tá, samoľúba a len málokedy 
povie, čo si skutočne myslí. 
TERÉZIA Extrovertka, ktorá 
miluje spoločnosť a vytvára 
okolo seba dobrú atmosféru. 
Čo je však na nej menej chvá-
lyhodné? Zodpovednosť vždy 
hádže na niekoho iného! 
MÁRIA Ženy s týmto menom 
bývajú rozhodné, dynamic-
ké a priateľské. Ak s niečím 
nesúhlasia, jednoznačne to 
dajú najavo. Márie dokážu aj 
nemožné a v ceste za vysní-
vaným cieľom ich nič a nikto 
nezastaví. 
LENKA Túži viesť ľahký a ne-
závislý život. Riadi sa heslom: 
„Čo môžeš urobiť dnes, odlož 
na zajtra.“ Je vášnivá, nežná 
a zraniteľná. 
ALEXANDRA Nositeľky tohto 
gréckeho mena sú veľmi pri-
spôsobivé a dokážu sa presadiť 
v akomkoľvek prostredí. Aby 
dosiahli to, po čom túžia, nevá-
hajú skrývať svoju pravú tvár. 
KRISTÍNA Ide o veľkú „po-
hoďáčku“ – do ničoho sa ne-
hrnie a len tak ľahko sa neroz-
čúli. Nerada riskuje, často má 
problém obhájiť svoj názor.  
JÚLIA Prezradí ju optimiz-
mus, pôvabnosť a vzneše-
nosť. Depresie Júliu zďaleka 
obchádzajú, pretože i v zlom 
dokáže nájsť niečo dobré a vie 
sa tešiť aj z mála. 
NATAŠA Aby bola spokojná, 
potrebuje úspech a balík peňa-
zí. Rada pomáha iným, ale nie 
zadarmo. Ak vás bude chcieť 
nasilu zmeniť alebo zdokonaliť, 
odolávajte jej, ale neodsudzujte 
ju za to. Má to v mene. 

Osudové 
meno

Čary, veštby i kúzla
Niektoré skupiny ľudí boli také primitívne a neorgani-
zované, že nepoužívali mená. Toto si voľakedy mysleli 
antropológovia. Dnes už pripúšťajú, že sa mýlili. Mená sú 
súčasťou všetkých kultúr. Napriek univerzálnosti existujú 
pri ich výbere rozdiely. V časoch negramotnosti dostávali 
deti mená po predkoch alebo totemoch. Niektoré kultúry 
ich odvodzovali od dôležitých udalostí, ktoré sa prihodili 
matke počas tehotenstva alebo krátko po narodení 
potomka. Inde sa mená vyberali čarovaním, magickými 
obradmi či veštením. A výnimkou nebolo ani to, že meno, 
ktoré dostal človek po narodení, patrilo len k jednému 
z mnohých, ktoré používal počas života. Na nové meno 
mal zvyčajne právo pri významnej udalosti, alebo ak bolo 
treba odohnať zlých duchov. Ľudia totiž verili, že tým ich 
okabátia a duchovia si budú myslieť, že osoba so starým 
menom jednoducho zmizla z povrchu zemského. 



Súhlasíte s tvrdením, že krstné meno má moc nad 
svojím nositeľom? 
J. F.: Z pohľadu klasickej psychológie nemajú mená 
na psychiku špeciálny vplyv. Výnimkou sú deti, ktoré 
nemusia dobre znášať to, keď sa im kamaráti za meno 
posmievajú, prípadne ho komolia. 
Je extravagantné meno výhrou? 
J. F.: Exotické mená sú výraznejšie a niekedy aj ľahšie 
zapamätateľné. Čím sú však zriedkavejšie, tým väčšiu 
pozornosť vzbudzujú. Navyše, ťažko vysloviteľné mená ľudia často 
skomolia. Exotické mená odporúčam vhodne kombinovať s priezviskami. 
Aj keď Giovanni Slaninka nemusí znieť zle vo Francúzsku, na Slovensku 
môže mať neblahé následky na svojho nositeľa. Pri výbere mena by si mali 
rodičia okrem toho uvedomiť, že meno bude rásť s dieťaťom a vopred si 
premyslieť, ako ho budú volať v detstve, puberte a v dospelosti. Presné 
pravidlá na výber mena však neexistujú, je to skôr o intuícii.
Mal by byť človek na meno hrdý? 
J. F.: S menom by mal byť každý pozitívne stotožnený a vnútorne ho prijať. 
Ak človek z rôznych príčin meno odmieta, po dovŕšení osemnástky má 
právo ho zmeniť. 

Prečo by sme nemali brať výber 
krstného mena na ľahkú váhu?
K. K.: Náš život neovplyvňuje len 
dátum narodenia, ale aj meno 
s priezviskom. Kým dátum na-
rodenia určuje smer našej cesty 
a vyjadruje schopnosti a danosti, 
s ktorými sa máme v živote pre-
sadiť, meno dolaďuje psychiku 
a určuje osud. Je tiež znakom in-
dividuality. V numerológii však nemôžeme povedať, 
že meno je pekné alebo škaredé. Prihliadame skôr 
na to, či sa hodí k dátumu narodenia a priezvisku. 
Správnym menom môže človek získať schopnosti, 
ktoré dátumom narodenia nezíska.
Akými pravidlami sa riadi numerológia pri výbere 
mena?
K. K.: Výpočet mena je zložitý proces. Numerológ pri-
hliada na dátum narodenia, súčet hodnôt jednotlivých 
písmen v mene a priezvisku, ako aj na iniciály mena 
a priezviska. Ak nemáte možnosť poradiť sa s nume-
rológom alebo týmto veciam neveríte, odporúčam, 
aby ste sa riadili intuíciou. Prihovárajte sa svojmu die-
ťatku viacerými menami a „počúvajte“ jeho reakcie.

KATARÍNA 
KUBALÍKOVÁ,

numerologička

Ladička psychiky
Meno je dôležité nielen z pohľadu numerológie, 
ale aj psychológie. Oba smery sa však odlišne 
dívajú na to, do akej miery vplýva na náš osud.

 JANA FOTTOVÁ,
psychologička

Dobrá voľba
Príklady mien, ktoré pozitívne vplývajú na osud:
ženské - Adriana, Alexandra, Alena, Beáta, Daniela, Dorota, Elena, Edita, 
Ema, Erika, Emília, Eva, Hana, Jana, Júlia, Jozefína, Katarína, Kristína, 
Ľubomíra, Ľubica, Lea, Lucia, Laura, Lýdia, Marcela, Mária, Nataša, Nora, 
Nikola, Ružena, Sandra, Soňa, Tatiana, Viera...
mužské - Adam, Alex, Alexander, Denis, Dominik, Igor, Jozef, Jakub, 
Juraj, Karol, Ladislav, Marek, Matej, Michal, Miroslav, Miloš, Róbert, 
Stanislav, Oliver, Pavol, Peter, Tomáš, Samuel...
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