Význam krstných mien - D

DAGMARA
Jej osobným číslom je 7 - Tajomnosť. Pokiaľ používa svoje meno v tejto forme, nečaká ju v
živote veľa úspechov. Všetci, ktorí ju spoznajú a budú volať takýmto menom, ju nakoniec
zaradia medzi beznádejné prípady a odvrátia sa od nej. Toto meno totiž k sebe priťahuje veľa
problémov, úskalí a prekážok, ktoré v spojení so ženskou dušou vytvoria rozháranú osobnosť,
čo vždy bude vyžadovať pomoc a podporu iných. Ak by však používala formu Dáša, Dada,
alebo Dagmar, potom by sa všetko zlepšilo a jej budúcnosť by bola v oveľa ružovejších farbách.
Problémy by sa vyskytli, ale nie tak závažné, alebo neriešiteľné, aj v láske by mala viac šťastia,
ani nehovoriac o pracovných výsledkoch. Toto meno je vhdoné pre znamenia Škorpióna,
Kozozožca, Váh, alebo Panny, vhodnou farbou je svetložltá.
DALIBOR
Dalibor je muž, ktorý sa vie ovládať a vždy sa dokáže o seba postarať. Najradšej by však nič
nerobil, iba užíval výsledky práce iných. Je milým príživníkom, šarmantným lichotníkom a nikdy
sa nepostaví na nesprávnu stranu. Je múdry, šikovný, dokáže dlho fantazírovať a snívať, no
pred realitou uteká. Nemá rád ťažkú prácu, ani zodpovednosť a už najmenej sa mu páči
zháňanie financií. Jeho cieľom je nájsť si dobré, teplé a zabezpečené miestečko, kde by mohol
niekoho riadiť, no sám vykonávať minimálnu prácu a niesť za ňu minimálnu zodpovednosť. V
súkromí tiež hľadá aktívnu a vodcovskú ženu, ktorá mu vytýči cieľ a stálym poháňaním ho k
nemu dostane, samozrejme, bez veľkej kritiky za jeho pomalosť a neochotu. Jeho osobným
číslom je 1 - Vodca, no nikdy sa nedokáže presadiť v tvrdých podmienkach. Je radšej
sprievodcom ako vykonávateľom. Toto meno je vhodné pre znamenia Váhy, Panna, Kozorožec
a Býk, vhodnou farbou je oranžová.
DANA
Dany vždy hľadjú odpoveda na mnohé otázky, ktoré ich trápia. Nevedia nikdy len užívať život a
prijímať jeho dary. Vždy musia hľadať, zisťovať a sledovať svoje okolie, pôsobia teda ako
zvedavé a intrigánske povahy. Nie je to však tak, ony len potrebujú nájsť pravdu a odpovede na
svoje otázky a keďže sú múdre, tak by sa chceli učiť na chybách iných, nie na svojich vlastných.
Preto aj tak pôsobia, ako zvedavé a klebetné ženy. Nikdy však neprezradia vaše tajomstvá, sú
hlboko v nich utajené a skryté, takže si ich môžete pokojne vybrať za svoje dôverníčky. Dany
majú priradené osobné číslo 8 - Peniaze a to v nich prebúdza aj dravosť a chuť do práce,
samozrejme až potom, keď si splnia svoje materské povinnosti. Toto meno je vhodné pre
znamenia : Vodnár, ryby, Váhy a Panna. Vhodnou farbou, ktorá podporuje dobré prúdenie ich
vnútornej energie je fialová.
DANICA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Danice dokážu zniesť skoro všetko, od svojich
blízkych si teda veľa vytrpia. K svojmu okoliu sa však správajú veľmi rezervovane a nikdy sa
nezblížia s inými ľuďmi rýchlo. Musí prejsť nejaký čas, kým sa rozhodnú a začnú dôverovať
svojim spolupracovníkom, alebo priateľom. Keďže aj v citoch sa viac riadia rozumom, dlho trvá,
kým uveria v lásku a dokážu sa otvoriť svojmu vyvolenému. Aj neskôr, po rokoch si
zachovávajú určitú nedôveru a nikdy sa celkom nezbavia obáv zo sklamania. Tiež majú veľa
otázok a málo odpovedí, ako Dany, no ony na rozdiel od nich, nevedia tak rýchlo konať a
zužitkovať svoje znalosti. Danice potrebujú vždy trošku času na premýšľanie a to býva
mnohokrát na vine ich neúspechom - nevyužijú totiž moment prekvapenia, alebo rýchlosť. Toto
meno je vhodné pre znamenia : Strelec, Baran, Váhy a Vodnár.
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DANIEL
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je vhodné najmä pre Rakov, Ryby a Panny, ale
keďže je to dokonale vyvážené meno, je vhodné pre akékoľvek znamenie. Vhodnou farbou je
fialová. Títo muži sa zdajú trochu leniví, ale v skutočnosti iba čakajú na chvíľu, kedy konať. A
keď sa už do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu vynikajúci úspech. Milujú dobrodružstvá, sú
nezávislí, niekedy až namyslení. Sú to ľudia činu, ale vždy konajú premyslene. Od prírody sú
málo ovplyvniteľní, citliví na dojmy, a aby sme ich udržali v medziach istej činnosti, aby sa z nej
"nevyšmykli", treba mať nad nimi istú nadvládu, musia nás rešpektovať. Majú dosť vôle, keď sa
im zachce, ale táto vôla je trochu vrtkavá a ľahko sa mení na zanovitosť.Sú pozoruhodne
inteligentní, ich inteligencia je zároveň analytická aj syntetická, to znamená, že si všímajú
podrobnosti istého úkonu a súčasne vidia jeho celý priebeh, čo je veľmi vzácne. Majú slušnú
pamäť, ale skôr len citovú, pamätajú si to, čo ich ohromilo. Sú veľmi zvedaví a ochotní na
všetky možné "srandy" a tak ich treba už od detstva viesť k opatrnosti a rozvahe.
DANIELA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Tieto ženy sú zvláštnym spojením jemnej a nežnej
osobnosti s cieľavedomou a ekonomicky premýšľajúcou. Vedia sa meniť zo dňa na deň. Ak sme
ich poznali ako starostlivé, utiahnuté a nežné žienky, môžeme byť po ďalšom stretnutí
prekvapení ich rozhodnosťou, kritickým pohľadom na všetko okolo nich a najmä ich ochotou
riskovať. Daniely vedia "kudy kam" a ako dosiahnuť úspech tou najkratšou cestou. Nemali by sa
nikdy uspokojovať s podpriemerným miestom, potrebujú veľa práce, zodpovednosti, aktivity a
azmien, aby ssa mohli cítiť spokojne a vyrovnane.Toto meno je vhodné pre znamenia
Panny,Raka, Býka, alebo Kozorožca a vhodnou farbou je modrá.
DARINA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius.Dariny by sa mali vždy venovať štúdiu cudzích rečí,
pretože z ich mena je vysielaná energia, ktorá priťahuje cesty, na ďaleké, aj blízke miesta, no
nikdy nedokážu dlho zostať na jednom mieste. Aj v práci sa často snažia meniť všetko, čo sa
len dá, vždy si nájdu niečo, čo by sa malo robiť inak, inde. Pokiaľ si neuvedomia, čo im chýba,
bývajú nešťastné a plné otázok. Ony musia cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať
a vždy mať možnosť odísť, ak príde čas. Zväčša ich však vychovávajú starodmódne zmýšľajúci
rodičia, ktorí im vštepia dva základné ciele - založiť si rodinu, mať deti a pracovať na
zabezpečení ich potrieb. Takto vlastne sami seba brzdia vo svojich vnútorných túžbach a
bývajú nešťastné, pretože bojujú proti vlastnej podstate. Dariny by mali mať voľnosť, slobodu a
mali by sme tolerovať aj ich ľahkomyseľnosť. Toto meno je vhdoné pre znamenia : Blíženci,
Váhy, Strelec, Baran a vhodnou farbou je žltá.
DEMETER
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Vhodnou farbou je modrá a je to meno vhodné pre
silné znamenia - Baranov, Kozorožcov a Býkov, či Levov. U slabšieho znamenia by toto meno
pôsobilo vyslovene negatívne, pretože by podporovalo už i tak silné smerovanie k súcitu,
citlivosti, podceňovania samých seba. Demeter je mužom, ktorý síce vie čo chce, ale neznáša
spôsob boja, ktorým by svoj cieľ mal získať. On nerád ničí, alebo ubližuje, iba ak ide vyslovene
o ohrozenie jeho životných potrieb. V láske je veľmi náročný, žiarlivý a majetnícky. Neodpustí
žiadny odpor a jeho partnerka bude veľmi trpieť, ak mu bude oponovať. On spája lásku s
predstavami z minulosti a neuznáva žiadne ženské práva.
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DENISA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Denisy dokážu riskovať, strácať, získavať, dávať,
prijímať a to všetko skoro v jednom momente. Nevedia nikdy a nikomu nič odoprieť, stačí ak ide
o nejakého blízkeho človeka, alebo ak sú dojaté a už premýšľajú o pomoci, aj na vlastný úkor.
Denisám nikto nie je cudzí, ku každému človeku pristupjú s otvorenou dušou a aj keď sa
sklamú, vedia odpúšťať. V práci je to však ťažšie - tu nevedia dodržať žiadnu disciplínu, ani
nemajú vytrvalosť k boju s prekážkami.Denisy sa nedokážu priveľmi angažovať v ničom
jednotvárnom, alebo nudnom, ony musia mať pocit nebezpečenstva, riskovať a nikdy ich
nezaujíma výsledok. V láske sú však stále a ak im partner dokáže svoju lásku, potom mu budú
verne stáť po boku aj dlhé roky. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby, Váhy, Strelec,
Vodnár, Kozorožec a vhodnou farbou je zelená.
DEZIDER
Jeho osobným číslom je 8- Peniaze, má v sebe teda veľa tvrdosti. Je to človek, ktorý má so
sebou problémy, ale vždy vie, kedy dosť a kedy sa má venovať svojej vlastnej budúcnosti. Bude
sa teda sťažovať a plakať nad sebou a svojimi neúspechmi, no keď zacíti možnosť na úspech,
naraz sa zmení na tvrdého bojovníka a nájde v sebe mnoho skrytých zásob energie.
Nepotrebuje veľa času, aby sa stal úspešným, ale ak sa nechá ovládnuť citmi, láskou a
zmyslami, tak sa úspechu dočká až v starobe. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár,
Strelec, Baran, Býk a Blíženci. Jeho farbou je modrá.
DIANA
Osobným číslom tohto mena je 3 - Schopnosť. Je vhodné pre znamenia Strelec, Vodnár, Lev,
Váhy a vhodnou farbou je žltá. Diany nevedia nikomu povedať nie, vždy sa usilujú, aby
každému okolo bolo dobre, aby sa ľudia cítili v ich spoločnosti uvoľnene a sebaisto. No ony
samé bývajú veľmi podráždené, plné obáv z budúcnosti a dokážu sa trápiť pre slová iných aj
dlhé mesiace. Dosť často sa pretvarujú, nechcú, aby iní vedeli o ich trápeniach a tak nemajú
mnoho dobrých priateľov, či kamarátok. V láske sú veľmi odmietavé a dlho si vyberajú svojho
partnera. Ako matky sú veľmi úzkostlivé a nevedia svoje deti nechať bez dozoru ani na chvíľu.
Ich nervozita, obavy a stály strach z budúcnosti, spôsobujú, že je ich zdravie veľmi narušené a
ťažko sa dožijú vysokého veku. Práve preto je potrebné dať toto meno veselému znameniu,
ktoré nebude všetko brať z tej horšej stránky, bude vedieť oceniť dobrý vtip a aj kritiku prijať bez
tragických pocitov.
DIONÝZ
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Vhodná farba je modrá a je vhodné pre znamenia
Baran, Blíženci a Býk. Hoci sa toto meno nepoužíva priveľmi často, bolo by pre svojho nositeľa
výhodné. Prináša dobré vibrácie a energiu, ktorá pomáha mužovi presadiť sa. Sklon k
riskovaniu, šarm, čestnosť a rýchle rozhodovanie - to sú typické črty nositeľa tohto mena.
Dionýz je veľkým priateľom žien a dokáže pochopiť všetky ich nálady, je teda aj dobrým
milencom, manželom a aj otcom pre svoje dcéry. Vždy sa snaží, aby v jeho okolí boli ľudia
spokojní a aj keď túži zbohatnúť, nesnaží sa dosiahnuť úspech za každú cenu. Sklamania v
ľuďoch ho však často privedú k alkoholu a potom sa jeho povaha zmení k horšiemu.
DOBROMILA
Dobromily majú osobné číslo 4 - Sila. Sú veľmi aktívne a rýchlo sa vedia zorientovať v
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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.
DOBROSLAV
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Tento muž nemusí nič robiť a predsa dostane
všetko. Okolo neho je vždy veľa neprajníkov, ktorí by ho radi videli v prachu a v beznádeji, no
on všetko berie pokojne a stoicky. Nič ho nevyvedie z miery, stále má na tvári ten istý úsmev a
podvedomú dôveru vo vlastný osud a vlastné šťastie. Jeho bohorovný kľud a bezhraničná
dôvera v samého seba nekonečne dráždi každého okolo neho, ale Dobroslav aj zlobu a intrigy
berie ako niečo smiešne a bezvýznamné. Nič ním nepohne a ani sám sa veľmi nesnaží, ani v
učení, ani v láske, proste pláva si v rieke života bez veľkého náhlenia a nakoniec dôjde k
úspechu, ktorý mu zabezpečí dobrý život. Ani v láske, ani v práci sa nemusí priveľmi
angažovať, vždy sa nájde niekto iný, kto mu výjde v ústrety a pomôže mu uskutočniť to, čo
chce. Toto meno sa hodí pre znamenia : Blíženci, Váhy, Ryby a Škorpióna, vhodnou farbou je
fialová.
DOBROSLAVA
Dobroslavy sú otvorené a plné porozumenia. Rady pomáhajú iným, ale nikdy nie zadarmo. Sú
dobrými deťmi, ale nerady sa nechávajú využívať. Snažia sa o to, aby ich život bol vždy
usporiadaný a prehľadný, aby sa nemuseli zaoberať primnohými záležitosťami naraz. Vždy
chcú mať vo všetkom poriadok a jasno, teda konajú tak, aby mali na akúkoľvek činnosť dostatok
času. Nevedia pochopiť iných, ak sa sťažujú na chaos a ťažkosti, lebo ony žijú pokojne a bez
stresu. Zdá sa im, že ich spôsob života je ten najlepší a keďže ich osobným číslom je 1 Vodca, snažia sa aj iných nasmerovať tak isto. Keď sa im to nedarí, potom konajú bezohľadne
a sú typom ľudí, ktorí vám chcú pomôcť hoci aj nasilu. Nasilu vás zmeniť, či zdokonaliť, preto
mávajú málo skutočných priateľov. Toto meno je vhodné pre znamenie Panna, Býk, Rak, Ryby
a Škorpión. Vhodnou farbou je žltá.
DOMINIK
Dominikovým osobným číslom je 5 - Riziko. Toto meno je vhodné pre znamenia Blížencov,
Panny, Kozorožca a Leva. Farba, ktorá podporuje lepšie Dominikovo "Ja", je oranžová. Dominik
je rýchly a má vždy veľa záujmov. Málokedy sa vie sústrediť len na jednu prácu, potrebuje vždy
mať plný stôl problémov a všetko riešiť naraz, žiť v zhone a vzrušení, keď adrenalín je na vyššej
úrovni. Jeho aktivita, rýchlosť a prudkosť mu spôsobujú množstvo problémov, ale on všetko
zvládne. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor, všetko sa mu
vydarí a dosiahne svoj cieľ. No ak si zvolí nesprávnu osobu, potom sa mu dariť nebude. Aj keď
si to nerád priznáva, Dominik potrebuje oporu v rodine, citovú istotu a stabilitu. Vie byť verný a
milujúci, postará sa o svoju rodinu, o svoje deti, ale len ak má pocit, že to má význam, že aj
jeho partnerka je mu verná a chce s ním žiť celý život, nie iba chvíľu. Vzájomná dôvera je pre
tohto muža veľmi podstatná, preto by si jeho okolie malo uvedomiť jeho nároky a výjsť mu v
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ústrety.
DOMINIKA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Je vhodné pre znamenia Rýb, Panny, Váh, alebo
Býka. Vhodnou farbou je modrá. Tieto ženy sú nadané, majú sklony k umeleckému presadeniu
sa a vedia využívať svoju ženskosť v každej situácii. Aj keď o ich výkonnosti môže niekto
pochybovať, nie je to s nimi také zlé, ibaže sú viac opatrné a postupujú pomalšie, ako ich okolie.
Dominiky vedia pomáhať iným, snažia sa vždy výjsť svojmu okoliu v ústrety, ale málokedy sa
dokážu celkom otvoriť iným ľuďom. Ony rady počúvajú, rady sú "bútľavými vŕbami", no svojim
známym nedovolia nazrieť do svojho vnútra. Hľadajú dlho toho pravého, nadväzujú množstvo
vzťahov s mužmi, preto majú málokedy dobrú povesť, aj keď to nie je celkom spravodlivé - ony
sa len snažia nájsť skutočnú lásku.
DOROTA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je to žena, ktorá zvládne akúkoľvek situáciu a
vyťaží z nej pre seba maximum. Nikdy sa nestratí a dokáže sa o seba postarať aj v tom
najhoršom období. Spolupracovať s ňou je radosť a stáť za ňou sa oplatí. Nikdy nepodrazí
svojich priateľov, no zradu pomstí ukrutne. Nevie nič robiť napoly, do každej činnosti sa púšťa s
plným nasedením a dosiahne ocenenie raz dva. Ona je typom ženy, ktorá je pre iných
príkladom a dokáže viesť iných k úspechu, motivovať ich a nikdy sa nevzdá bez boja. Toto
meno je vhodné pre znamenia : Panna, býk, Kozorožec, Ryby, Býk a vhodnou farbou je fialová.
DRAHOMÍR
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Je to výrazná osobnosť, plná energie a vie sa
postarať o seba a aj svojich blízkych. Z každej situácie dokáže vyťažiť maximum a dosiahne aj
nemožné. Pre ňu niet hraníc, alebo prekážok, ktoré by nedokázala zdolať, ak si voľačo
zaumieni, ťažko jej to niečo, alebo niekto znemožní. Ale aj keď je taká silná a schopná, predsa
má slabé miesto - city. Nevie nikdy odolať láske a ak ju jej partner stiahne do neistoty a využíva
ju, nevie sa odpútať. Je to verná a stabilná partnerka, ktorá berie svoj manželský sľub doslovne
a vytrvá aj v tom zlom, nielen v dobrom. Toto meno je vhodné pre znamenia : Rak, Panna,
Kozorožec, Škorpión. Vhodnou farbou je fialová a hnedá.
DRAHOMÍRA
Drahomíra má nadanie, talent a veľkú fantáziu. Napriek tomu sa však nebude venovať umeniu,
ani ničomu, čo hneď neprinesie zisk. Ona potrebuje peniaze a blahobyt, aby sa mohla rozvinúť
a žiť podľa svojich predstáv. Pretože je však perfekcionalistka a nerada necháva niečo na iných,
sama sa rozhodne zabezpečiť si potrebné financie a buduje najprv svoju kariéru. Málokedy sa
spoľahne na niekoho iného, snaží sa všetko vybaviť sama a o pomoc žiada veľmi nerada. Je
spravodlivá a za dobré sa odpláca dobrým, no ani na zlé nezabúda. Má vždy jasno vo svojich
plánoch a jej osobné číslo 2 - Dobrota, jej snahy iba podporuje. Bude to úspešný človek, ktorý
nikdy nezabudne na pomoc iných a uplatní sa v každom povolaní, ktoré si vyberie. Toto meno
je vhodné pre akékoľvek znamenie, vhodnou farbou je zelená.
DRAHOSLAV
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze, vhodné je pre znamenia Barana, Býka, Kozorožca,
Škorpióna a Raka. Vhodnou farbou je zelená. Drahoslav je človek, ktorý sa málokedy mýli v
úsudku o iných. Vie odhadnúť človeka raz dva, ale má aj pochopenie pre ľudské chyby, či
omyly. Nikdy nebude konať proti svojmu presvedčeniu, ale iným ľuďom nechá voľnú ruku, aby
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sa mohli realizovať ako sami chcú. Neovplyvňuje nikoho a preto je v rodine považovaný za
skvelého človeka, aj jeho deti ho budú zbožňovať. Má teda všetky predpoklady na to, aby
dosiahol svoj cieľ. Preňho nič nie je nemožné, každú prekážku zdolá a nezabúda pritom ani na
svoju rodinu, či svoju lásku. Vie všetko skĺbiť a dokáže naraz riešiť množstvo problémov.
DRAHOSLAVA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Ide o výraznú osobnosť, ktorá dokáže priťahovať k
sebe množstvo ľudí. Je otvorená a úprimná, ale nerada hovorí ľuďom nepríjemné slová, preto ju
niekedy možno pristihnúť pri lži. Snaží sa dosiahnuť porozumenie a harmóniu za každú cenu a
je ochotná obetovať sama seba pre blaho milovanej osoby. Pokiaľ stretne toho pravého, prejaví
sa ako neporaziteľná a schopná žena, ktorá dokáže dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Jej nápady sú
skvelé a nie je ťažko nájsť cestu k úspechu, ak máte jej pomoc. Nie je sebecká, ani pokrytecká,
pre svoju dobrotu má však mnoho nepriateľov a útočiskom pred nimi je pre ňu láska a rodinné
zázemie. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Strelec, Ryby, Baran a vhodnou farbou je
zelená.
DUŠAN
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Aj keď Dušan pôsobí ako ľahkomyseľný a
veselý človek, v jeho vnútri sa často nájdu až priveľmi filozofické a duchovné myšlienky. No ak
jeho okolie nemá záujem o rozvíjanie takýchto "nadzemských" teórií, Dušan sa prispôsobí a
svoj tajný svet si nechá pre seba. Niekedy, ak sa dá zviesť na alkohol, tak stratí všetku svoju
intuíciu a stane sa z neho len obyčajný, povrchný a vypočítavý človek, sklamaný svetom a aj
sám cíti, že je zbytočný. Nuž, je to len na ňom, ako si poradí so svojím osudom, je silný a
precízny, ak má motív a presný cieľ, no stačí malý neúspech a už o sebe pochybuje. Ak má pri
sebe tú pravú, potom nikdy nič preňho nebude nerealizovateľné. Toto meno je vhodné pre
znamenia Býk, Panna, Škorpión a vhodnou farbou je červená.
DUŠANA
Toto meno je veľmi pozitívne a pre svojho nositeľa výhodné. Človek s takým 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 číslom pre toto meno je 7 - Tajomnosť, no takýto človek má málo
tajomstiev, bez veľkých výkyvov sa pretĺka životom a ráta aj s menšími stratami. Vždy má niečo
v zásobe, 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.
DÁVID
Jeho osobným číslom je 8 - Peniaze. Tento muž sa nemá čoho báť. Jeho budúcnosť bude vždy
dobrá, len sa musí zo začiatku veľa učiť. Ak má dostatočné vzdelnaie, potom jeho život bude
ľahkou cestou nahor, bez závažnejších prekážok. No ak nemá dostatok vedomostí, potom mu
potrvá dlhšie, kým dosiahne svoje ciele - a tými sú peniaze - čím viac, tým lepšie. Dávidom
záleží na vonkajšom lesku, na blahobyte, luxuse, musia mať okolo seba vždy dostatok všetkého
a kvôli vlastnému pohodliu sú ochotní aj riskovať, alebo klamať, či podvádzať. Nezabúdajú však
na svoju rodinu a vždy sa snažia zabezpečiť aj budúcnosť svojich blízkych. Toto meno je
vhodné pre Baranov, Panny, Býkov, alebo Škorpiónov, vhodnou farbou je červená.
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DÁŠA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť, vhodné je pre znamenia Vodnára, Rýb, Škorpióna
a Strelca. Vhodnou farbou je zelená. Je to žena v tom pravom zmysle. Vášnivá, nežná,
zraniteľná a plná túžby po láske. Jedine city, romantika a nežnosť ju riadi v jej živote. Neznáša
realitu, žila by najradšej vo svojom svete, kde niet zla a neprávosti. Ak je vystavená prílišným
nárokom, či sklamaniam, trpí a nevie sa nijako presadiť. Potrebuje akúsi stálu ochranu a
podporu, aby mohla prejaviť to, čo sa v nej skrýva. Je ako rastlina, o ktorú sa musíme starať,
pomáhať jej a nakoniec budeme očarení jej nádherným kvetom a vôňou. Do týchto žien sa
oplatí investovať čas, námahu, lásku a pomoc, ony vždy oplatia svojim blízkym ich starostlivosť
a na ich vernosť, či stabilitu sa môžete spoľahnúť bezvýhradne.
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