JULIA

Julia, Julita
Pochodzenie i znaczenie

Pochodzi ze starożytnego Rzymu, gdzie było przydomkiem
dziewcząt z rodu Julia (Juliuszy). W Polsce pojawiło się
w XVII w. i rozpowszechniło się pod wpływem literatury.

Zdrobnienia

Jula, Julka, Julcia, Julitka, Julicia

W innych językach

ang., niem. Julia, Julie, fr. Julie, wł. Giulia

Imieniny
16 IV, 22 V, 27 VII, 10 XII / Julita 30 VII
Charakterystyka

Jest obowiązkowa i kulturalna. Posiada dużo wdzięku
i delikatności, ale jest silna psychicznie i odporna na stres.
Julia potrafi też być wesolutka i błyskotliwa, nie sposób poradzić sobie z nią w utarczkach słownych. Potrzebuje systematyczności i stałego rozkładu zajęć, bo inaczej gubi się
w rzeczywistości.

Według astrologów i numerologów

imię to przyniesie dużo powodzenia osobom urodzonym

pod znakiem Byka, Wagi, Lwa, Strzelca, Ryb; niekorzystne
dla Skorpionów – może w nich budzić egoizm. Dobre imię
dla numerologicznych programów 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jej
liczbą jest 3 – liczba energicznych i śmiałych ludzi.
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JULIAN
Planeta Wenus
Kolor ciemnoniebieski
Kamień turkus
Szczęśliwy dzień piątek

Znane imienniczki

Julie Andrews – aktorka i piosenkarka; Juliette Binoche –
aktorka; Julie Christie – aktorka; Julia Hartwig – poetka;
Juliette Lewis – aktorka; Giulietta Massina – aktorka; Julia
Ormond – aktorka; Julia Roberts – aktorka; Julia Wołkowa –
piosenkarka

Julian
Pochodzenie i znaczenie

Imię wywodzi się ze starożytnego Rzymu od przydomka
mężczyzn należących do rodu Julia (Juliuszy). W Polsce
występowało już w XIII w., ale dopiero w XIX w. zyskało
popularność.

Zdrobnienia

Jul, Julo, Julek

W innych językach

ang. Julian, fr. Julien, niem. Julian, Julianus, wł. Giuliano

Imieniny
7 I, 9 I, 28 I, 12 II, 17 II, 8 III, 27 V, 19 VIII,
2 IX, 18 X
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JULIAN
Charakterystyka

Julian jest inteligentny i oczytany. Kocha sztukę i literaturę.
Nie bez powodu wśród Julianów jest tylu poetów i pisarzy.
Ma poczucie humoru. Lubi aktywnie spędzać czas, chętnie
podróżuje. Jako pracownik jest ambitny, wytrwały i systematyczny. Lubi wysiłek fizyczny i pracę dla dobra ludzkości.

Według astrologów i numerologów

imię to może przynieść dużo szczęścia osobom spod znaku
Skorpiona, Strzelca, dodaje sił Rakom, Rybom, Wodnikom,
Bykom i Wagom; w Koziorożcach i Pannach może rozbudzić zbytnie ambicje i oczekiwania. Dobre imię dla numerologicznych programów 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Jego liczba jest
liczbą herosów – 8.

Planety Mars i Wenus
Kolor ciemnoczerwony
Kamień granat
Szczęśliwy dzień wtorek

Znani imiennicy

Julio Cortazár – pisarz; Juliusz Kaden-Bandrowski – pisarz; Juliusz Kleiner – historyk literatury polskiej; Juliusz
Kossak – malarz; Juliusz Machulski – reżyser filmowy;
Juliusz Osterwa (właśc. Julian Maluszek) – aktor i reżyser
teatralny; Juliusz Rómmel – generał; Juliusz Słowacki –
poeta; Jules Verne – powieściopisarz; Julian Kawalec – pisarz; Julian Tuwim – poeta; Julian Przyboś – poeta
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JUSTYNA

Justyna
Pochodzenie i znaczenie

Pochodzi od imienia Justyn, które powstało od przydomka Iustinus używanego w starożytnym Rzymie, oznaczającego ‘ten, który należy do Justa, Justusa’. Słowo iustus
znaczy ‘sprawiedliwy, prawy’. Imię to zyskało popularność
w XIX w. i obecnie jest często nadawane.

Zdrobnienia

Justynka, Justysia

W innych językach

ang. Jocelyne, Justine, Justina, fr. Justine, niem. Justina,
Justine, wł. Giusina

Imieniny
12 III, 14 IV, 16 VI, 13 VII, 17 IX, 26 IX, 7 X,
30 XI
Charakterystyka

Jest energiczna i stanowcza. To dobry organizator, któremu
można powierzyć odpowiedzialne zadania. Lubi być w ciągłym ruchu, bez względu na to, czy pracuje, czy ma czas
wolny. Stąd chętnie podróżuje, uprawia gimnastykę albo
przesadza kwiatki w ogródku. W jej towarzystwie nie można się nudzić. Jest wesoła i rozgadana. Wszystkich zadziwia
przeróżnymi pomysłami. Jednak ma w sobie dużo wrażliwości, i mimo że sprawia wrażenie osoby ciągle gdzieś
pędzącej, znajdzie czas dla przyjaciółki, żeby wysłuchać jej
bolączek i coś doradzić. Jest elegancka i ma dobry gust.
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KACPER
Według astrologów i numerologów

imię to dobrze harmonizuje z naturą Wodnika (zgadza
się z ich indywidualizmem), a także przedsiębiorczych
Bliźniąt, Lwa, Skorpiona, Ryb; niekorzystne dla Panny
i Raka. Dobre imię dla numerologicznych programów 1, 4,
5, 6, 8, 9. Jej liczbą jest liczba szczęścia i sukcesu – 3.

Planeta Uran
Kolor fioletowy
Kamień ametyst
Szczęśliwy dzień sobota

Znane imienniczki

Justyna Kulczycka – aktorka; Justyna Sieńczyłło – aktorka; Justyna Skoczylas – modelka i prezenterka; Justyna
Steczkowska – wokalistka

Kacper, Kasper
Pochodzenie i znaczenie

Pochodzenie tego imienia nie jest pewne. Być może wywodzi się od perskiego słowa kansbar ‘strażnik skarbca’
lub jest skrótem perskiego imienia Gathasper ‘wspaniały’.
Według tradycji Kacper był jednym z Trzech Króli, którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem, aby powitać narodzonego Chrystusa. W Polsce imię pojawiło się w XIII w.
(Kaspar, Kasfar, Gaspar). Od tego imienia pochodzi nazwa
tatrzańskiego szczytu Kasprowy Wierch.

Zdrobnienia

Kacperek, Kasperek, Kaspruś
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KACPER
W innych językach

ang. Casper, Jasper, Gaspar, Gasper, fr. Gaspard, niem. Kaspar, Caspar, wł. Gaspare, Gasparo

6I

Imieniny
Charakterystyka

Jest wesoły i towarzyski. Lubi opowiadać dowcipy, których
zna całe mnóstwo. Bywa duszą towarzystwa. Nierzadko płata figle swoim najbliższym, co nie zawsze dobrze się kończy. Ale potrafi szybko udobruchać swoje „ofiary”, dlatego
wszystko jest mu zapominane. Zdarza mu się przechwalać
i popisywać. Jest inteligentny i obrotny, dlatego dobrze radzi sobie w życiu. Poszukuje wiedzy, ceni sobie wartości
tradycyjne. Trochę swawolny Kacperek jest jednak kochającym mężem i odpowiedzialną głową rodziny.

Według astrologów i numerologów

to odpowiednie imię dla urodzonych pod znakiem Lwa,
Bliźniąt, Wagi, Ryb; uspokoi Barany i Skorpiony, Bykom
i Rakom zwiększy poczucie humoru; niekorzystne dla
Panien i Koziorożców. Dobre imię dla numerologicznych
programów 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; niekorzystne dla 6. Jego
liczbą jest liczba sukcesu i powodzenia – 3.

Planeta Jowisz
Kolor żółty
Kamień topaz
Szczęśliwy dzień niedziela

Znani imiennicy

Casper Van Dien – aktor; Kasper Miaskowski – poeta
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KAJA

Kaja
Pochodzenie i znaczenie

Jest to forma zdrobniała od imienia Katarzyna. Dziś imię to
jest oficjalnie nadawane.

Zdrobnienia

Kajka, Kajuś, Kajeczka

W innych językach

ang. Kay, niem. Kai, Kay

Imieniny
13 II, 9 III, 30 IV, 15 IX, 25 XI, 31 XII
Charakterystyka

Kaja najczęściej jest straszliwą egocentryczką i mitomanką.
Jednak jej ogromny urok i siła wewnętrzna przyciągają do
niej ludzi. Ma wielu przyjaciół, lecz równie wielu wrogów.
Nienawidzi kompromisów, nigdy nie przebacza, dlatego
podejmując z nią walkę, trzeba liczyć się z tym, że remis
jest niemożliwy. Ma wysoko rozwinięte myślenie logiczne,
doskonale radzi sobie z rozwiązaniem nawet najtrudniejszych problemów. Lubi oczarowywać ludzi, fascynuje ją
władza i manipulowanie innymi. Jednak potrafi być także
osobą bardzo serdeczną i uczuciową – trzeba jedynie wiedzieć, jak z nią rozmawiać.

Według astrologów i numerologów

to imię przyniesie powodzenie osobom urodzonym pod znakiem Bliźniąt (współgra z błyskotliwością tego znaku), Lwa
(podwaja jego energię), Wagi oraz Wodnika; niekorzystne
dla Baranów (wzmaga agresywność), Byków (rozwija ego-
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KALINA
centryzm i wygodnictwo), Panien (wchodzi w sprzeczność
z ich rozsądkiem). Imię odpowiednie dla każdego programu numerologicznego. Jej liczbą jest 5 – liczba pasji i pobudzenia zmysłowego.

Planeta Mars
Kolor ciemna zieleń
Kamień cytryn
Szczęśliwy dzień wtorek

Znane imienniczki

Kaja Paschalska – aktorka; Kaja Danczowska – skrzypaczka; Kaja Bień – aktorka

Kalina
Pochodzenie i znaczenie

Imię to wywodzi się z greki – od słowa kállistos ‘bardzo
dobry, bardzo piękny’ lub od slowa klinom ‘drewniany’.
W polszczyźnie pojawia się w pierwszej połowie XV w.

Kalinka
brak

Zdrobnienia
W innych językach

Imieniny
11 VII
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KALINA
Charakterystyka

Kalina jest z natury konserwatywna, ceni sobie to, co niezmienne, wypróbowane. Uwielbia słuchać starych legend
czy historii rodowych. Szanuje tradycję, nie zapomina o zasadach wpajanych jej przez rodziców. Nie lubi pośpiechu,
woli delektować się życiem. Kalina jest osobą praktyczną,
rzetelną, woli twarde fakty od pięknych pozorów. Kalina
zna się na ludziach, bez problemu rozpoznaje intencje drugiego człowieka, dlatego trudno ją zwieść. Bliska jest jej
tradycyjna rola kobiety, praca zawodowa rzadko ją interesuje. Jednakże jeśli już się na nią zdecyduje, może zrobić
karierę, jako że jest osobą odpowiedzialną, pracowitą i systematyczną.

Według astrologów i numerologów

to imię przyniesie powodzenie osobom urodzonym pod

znakiem Koziorożca (sprzyja jego osiadłemu trybowi życia), Byka (koresponduje z jego wrażliwością estetyczną),
Raka, Ryb (umacnia związek z przyrodą), Wag; niekorzystne dla Bliźniąt, Panien, Wodników, Lwów, Skorpionów,
Strzelców. Imię odpowiednie dla programów numerologicznych 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jej liczbą jest 4, wiążąca Kalinę
z naturą, ziemią i dostatkiem.

Kolor beżowy
Kamień topaz
Szczęśliwy dzień czwartek

Znane imienniczki

Kalina Jędrusik – aktorka
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KAMIL

Kamil
Pochodzenie i znaczenie

Pochodzi od łacińskiego słowa camillus, które oznacza
chłopca ze szlachetnego rodu, stąd także przydomek używany w starożytnym Rzymie, dodawany do imion osób pochodzących z rodu Kamiliuszy. W Polsce imię to pojawiło
się w XV w.

Zdrobnienia
Kamilek

W innych językach

ang. Camillus, fr. Camille, niem. Kamillus, Camill,
Camillus, wł. Camilo, Camillo

Imieniny
18 VII, 25 IX
Charakterystyka

Jest spokojny i zrównoważony. Nie lubi się spieszyć albo
podejmować pochopnych decyzji. Wszystko musi starannie
przemyśleć. Jest dobrym strategiem i jego przewidywania
zazwyczaj się sprawdzają. W życiu dąży do samorealizacji, ma ogromną siłę wewnętrzną. Ważną rolę w jego życiu
odgrywają sprawy uczuciowe. Jest wierny w miłości i nie
interesują go przelotne romanse. Jest zgodny i skłonny do
kompromisów, dlatego też zyskuje sympatię znajomych.

Według astrologów i numerologów

imię to przyniesie powodzenie osobom urodzonym pod
znakiem Wagi, Byka, Wodnika, Raka, Ryb; dla pozosta-
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