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1. Imieniny

Wanda imieniny obchodzi 26 stycznia, 23 czerwca Najbardziej popularną

datą obchodzenia imienin Wandy jest 26 stycznia.

Zobacz film: "Jak dbać o siebie w czasie ciąży?"

2. Wanda - zdrobnienia

Najpopularniejszymi zdrobnieniami są Wandeczka, Wandi, Wandunia,

Wandusia, Wanduszka, Wandzia, Wanduś, Wandiś, Wania, Wandka.

3. Wanda - pochodzenie i znaczenie

Jest to imię żeńskie, wymyślone najprawdopodobniej przez Wincentego

Kadłubka, wcześniej nieznane. Według Kadłubka było to imię legendarnej

władczyni Krakowa, córki Kraka. Początkowo, w XII-XIV wieku, zapisywane je

jako Węda lub Wanda. Stało się popularne w XIX wieku, w związku z

romantyczną modą na średniowiecze.

4. Wanda - odpowiedniki w różnych językach

/ /

angielski - Wanda•
czeski: Vanda•
francuski: Wanda, Vanda•
hiszpański: Vanda•
łacina: Wanda, Vanda•
niemiecki: Wanda•
rosyjski: Wanda.•
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5. Wanda - znane osoby o tym imieniu

6. Wanda - numerologia

Liczba imienia Wanda wynosi 7.

6.1. Główne cechy charakteru

Numerologiczna Siódemka jest romantyczna. Typowa dla liczby imienia 7

jest wiara w cuda, które Siódemce często się zdarzają. Osoby o numerologii

7 posiadają głęboki wgląd w świat wewnętrzny. Można odnieść wrażenie, że

Siódemce jak żadnej innej wibracji dane jest przenikanie sfer subtelnych.

Wyobraźnia, mistycyzm i wiara, kształtują znaczną część osobowości. Liczba

imienia 7 daje osobę wrażliwą i delikatną o nadzwyczaj rozwiniętej intuicji.

6.2. Zawody

Wykorzystujące unikalną umiejętność wyrażenia archetypów i czerpania

natchnienia z pokładów nieświadomości, np. misjonarz, poeta, artysta.

6.3. Żywioły

Natura numerologicznej Siódemki odpowiada sile połączonych żywiołów

wody i ognia. Woda podgrzewana jest przez ogień, osiągając stan wrzenia.

Woda symbolizuje intuicję i wrażliwość; cechy charakterystyczne dla tej

wibracji. Woda potrafi też stłumić ogień odpowiedzialny za konkretne i

szybkie działanie.

6.4. Planety

Numerologiczna Siódemka planetarnie łączy się z wpływem Neptuna i

Jowisza. Te planety podkreślają silny wpływ sfery subtelnej na życie

codzienne, a także zbliżają do siebie niebo oraz ziemię, tak by te sfery

przenikały się wzajemnie.

6.5. Pory roku

Przedwiośnie, wiosna i koniec jesieni.

Wanda Chotomska - poetka, pisarka•
Wanda Gosławska - artystka plastyk, ceramiczka i rzeźbiarka•
Wanda Kwietniewska - piosenkarka•
Wanda Landowska - klawesynistka, kompozytorka•
Wanda Panfil - Gonzales, polska lekkoatletka, maratonka•
Wanda Rapaczyńska - polska bizneswoman•
Wanda Polańska - Polka, śpiewaczka operetkowa•
Wanda Rutkiewicz - polska alpinistka, himalaistka•
Wanda Siemaszkowa - aktorka, reżyser•
Wanda Truszkowska - botanik, fitopatolog•
Wanda Wiłkomirska - skrzypaczka, pedagog.•
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6.6. Miesiące

Marzec i grudzień.

6.7. Dni pomyślne

Czwartek.

6.8. Daty szczęśliwe

Daty szczęśliwe dla liczby imienia 7 To te, które po redukcji

numerologicznej dadzą 3 lub 9. Jak przeprowadzić redukcję

numerologiczną? Przykładowe wykonania redukcji kilku liczb. Liczba 19.

1+9=10. 1+0=1. Kolejny przykład dotyczy liczby 11. 1+1=2. Następny

przykład dla redukcji liczby 23. 2+3=5 itp.

6.9. Metale

Cyna oraz stopy metali.

6.10. Kamienie

Oko, koral.

6.11. Kolory

Fioletowy, błękitny.

6.12. Tonacja

Ton c.

6.13. Amulety roślinne

Knieć błotna, bluszcz pospolity, wiechlina roczna.

6.14. Drzewa

Sosna, wierzba.

6.15. Zwierzęcy przewodnicy
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