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FEDOR
Fedor býva často využívaný a klamaný. Má v sebe niečo, čo priam priťahuje nešťastie a
smutné chvíle. Pritom sám osebe je Fedor veselý a optimistický človek, s jasnými názormi a
priamou povahou. Každému by chcel len dobre, no nezabúda ani na vlastnú polievočku. Keď sa
sklame, tak to rieši nesprávne a väčšinou sa uchýli k alkoholu. Potom je už ťažké, vytiahnuť ho
z jeho malomyseľnosti a pomôcť mu. Potrebuje už odmala stálu kontrolu a podporu
sebavedomia, pretože len tak sa neskôr bude vedieť s problémami popasovať a nie od nich
utekať. Keby sa dalo, tak by sa najradšej skrýval za chrbtom niekoho úspešného a len
vykonával príkazy, pretože tak by sa vyhol zodpovednosti a problémom s realizáciuo svojich
vlastných plánov. Preto by sa nemal brániť skorému manželstvu s rozhodnou a panovačnou
ženou, pretože takto by sa nemusel vôbec ničoho obávať. Toto meno má osobné číslo 6 Nežnosť a je vhodné pre znamenia : Blíženci, Býk, Panna, Váhy. Vhodnou farbou je hnedá.
FERDINAND
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. V spojení s mužským charakterom vytvára akúsi
nepokojnú osobnosť, ktorá málokedy vie presne, čo chce. Nevie sa rozhodnúť, čomu sa má
venovať, ako sa má správať,čo má uprednostniť, aby dosiahla úspech. Ferdinand musí mať pri
sebe organizačne nadaného človeka, priateľa, či priateľku, osobu, ktorá mu bude pomáhať pri
rozhodovaní a nasmeruje ho tým správnym a výhodným smerom. Ak je riadený, Ferdinand
dokáže neuveriteľné veci, dosiahne všetko, čo potrebuje pre seba a svojich blízkych. Len nerád
vymýšľa, plánuje a rozhoduje. Teda toto meno je vhodné pre znamenia Váhy, Ryby, Blíženci a
Vodnár. Vhodnou farbou je žltá.
FILIP
Filip býva často využívaný a klamaný. Má v sebe niečo, čo priam priťahuje nešťastie a smutné
chvíle. Pritom sám osebe je Filip veselý a optimistický človek, s jasnými názormi a priamou
povahou. Každému by chcel len dobre, no nezabúda ani na vlastnú polievočku. Keď sa sklame,
tak to rieši nesprávne a väčšinou sa uchýli k alkoholu. Potom je už ťažké, vytiahnuť ho z jeho
malomyseľnosti a pomôcť mu. Potrebuje už odmala stálu kontrolu a podporu sebavedomia,
pretože len tak sa neskôr bude vedieť s problémami popasovať a nie od nich utekať. Keby sa
dalo, tak by sa najradšej skrýval za chrbtom niekoho úspešného a len vykonával príkazy,
pretože tak by sa vyhol zodpovednosti a problémom s realizáciou svojich vlastných plánov.
Preto by sa nemal brániť skorému manželstvu s rozhodnou a panovačnou ženou, pretože takto
by sa nemusel vôbec ničoho obávať. Toto meno má osobné číslo 2 - Dobrota a je vhodné pre
znamenia : Blíženci, Býk, Panna, Váhy. Vhodnou farbou je hnedá.
FILOMÉNA
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. Filoména teda nebude mať problém s peniazmi, ak
len nedá na rady iných. Ak si bude sama veriť a počúvať svoje vnútorné "ciťáky", potom uspeje
a aj bez pomoci sa prepracuje na vysoký post. No stačí, ak len trochu nechá svoj názor
ovplyvniť niekým iným a už sa jej úspech vyhne. Je to meno vhodné pre znamenia Býka,
Blížencov, Škorpióna, alebo Rýb, vhodnou farbou je červená. V láske býva Filomána praktická
a vždy si dá pozor na to, aby na prvom mieste bol rozum a nie cit. Snaží sa vždy nájsť si pre
seba vhodného partnera, takého, čo by šetril a snažil sa čím menej utrácať. No nemôžeme
povedať, že by bola skúpa. Ona len vždy potrebuje určitú rezervu na to, aby mohla pokojne
spávať.
FLORIÁN
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Napriek tomu, že sa zvonku zdá byť Florián pokojný,
až ťažkopádny, jeho vnútorný svet je plný vzrušenia a plánov, ktoré sú veľmi často nereálne.
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Tento muž je dosť ľahkomyseľný a aj v citoch sa málokedy vie ustáliť. Každá žena je preňho
niečím zaujímavá a on sa snaží nájsť si ku každej cestu. Nemá priveľa času na budovanie
dlhodobých vzťahov a keď sa ocitne v nejakej závažnej a ťažkej situácii, tak sa s radosťou obráti
chrbtom a nechá svojich spoločníkov, aby si poradili sami. Nie je teda spoľahlivý, ani
dôveryhodný, ale občas vie získať pre seba výnimočné podmienky a dosiahnuť úspech. Ten
však nikdy nie je trvalý, pretože Florián rád riskuje a skoro vždy potom stratí všetko, čo
dosiahol. Jedno je však pravda - nikdy sa nevzdáva a k svojim deťom je veľmi zodpovedný,
takže im nechá dostatok prostriedkov na dobrý štart do života. Toto meno je vhdoné pre
znamenia : Baran, Býk, Rak, Lev a Ryby, vhodnou farbou je oranžová.
FRANTIŠEK
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Aj keď František 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, on 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. Toto meno je vhodné pre
znamenia Býk, Panna, Škorpión a vhodnou farbou je červená.
FRANTIŠKA
Toto meno má osobné číslo 1 - Vodca. Pre ženu je to dosť konfliktné meno a hodí sa najmä
pre znamenia, ktoré sú ctižiadostivé a náročné samy na seba. Potrebuje stálu motiváciu, cieľ a
veľkú vytrvalosť, sebadôveru a sebakritiku, aby dosiahla svoje. Hodí sa teda pre Kozorožca,
Býka, Pannu, alebo Leva. Žena s takýmto menom je silnou osobnosťou, no medzi ženami
nenájde pomoc, ani podporu, či pochopenie. Nemá v sebe dostatok empatie, nevie sa citovo
angažovať a len ak ide o jej záujem, dokáže byť jemná a nežná. Vždy vie čo chce, ale aj od
iných žiada veľa. Keď nájde toho pravého, čo sa jej darí až neskôr, ako ostatným rovesníčkam,
tak sa zmení na dobrú matku a manželku. No stačí malá nespokojnosť, alebo narušenie
rovnováhy a už bojuje, brojí a ničí každého a každý odpor. Vhodnou farbou pre ženu s týmto
menom je červená vo všetkých odtieňoch.
FREDERIK
Nuž, tento človek si zaslúži našu pomoc a podporu, ak mu venujeme dostatok pozornosti a
pomôžeme mu, odmení nás nielen úspechom, bohatstvom, ale aj trvalým priateľstvom. Jeho
osobné číslo je 1 - Vodca, teda je predurčený na vedenie iných, na dobývanie neznámych
krajov, neznámych javov a má v sebe aj veľa mystických schopností. No on sám nedokáže
všetko a tak potrebuje dobrých spolupracovníkov. A tu je kameň úrazu - ak sa totiž dá dokopy
so zlými ľuďmi, tak sa s trvalým úspechom musí rozlúčiť. Nesmie sa nikým nechať
zmanipulovať, len ak zostane sám pri vážnom rozhodovaní a výbere ľudí okolo seba a spoľahne
sa na svoju intuíciu, tak bude z neho človek hodný úcty a ocenenia. V láske je to muž plný
vášní a zmyselnosti, ale aj dosť nestály a určite nie vhodný na budovanie hniezdočka lásky,
alebo rodinného kozuba. Je ptrelietavý a rýchly, nič citové uňho nemá dlhé trvanie. Toto meno
je vhodné pre znamenia : Baran, Vodnár, Strelec, Blíženci, Lev. Harmonizujúcou farbou je
preňho žltá.
FREDERIKA
Jej osobným číslom je 2- Dobrota a aj keď je panovačná a rada riadi iných, nie je to nič zlé.
Ona chce každému len dobre a snaží sa nájsť čo najlepšiu cestu k úspechu. Ked iných kritizuje,
nerobí to preto, aby vyzdvihla svoje prednosti a schopnosti, ale preto, aby sa iní mohli zlepšiť.
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Nehľadajte teda v jej slovách skryté útoky, alebo tŕne, ona je len úprimná a naozaj jej záleží na
vašej budúcnosti. Jej deti budú dosť nešťastné, lebo bude mať na ne priveľké nároky, takisto aj
jej podriadení a ak si vezme ústupčivého manžela, potom bude žiť ako kráľovná a iba riadiť
iných. Akýkoľvek odpor a neochota spolupracovať s ňou, ju privádzajú do rozpakov a následne
do veľkého rozčúlenia, lebo ona je presvedčená, že len v jej silách je zachrániť ľudí a možno aj
celý svet. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby, Rak, Panna, Kozorožec, Lev. Jej farbou
je žltá.
FRIDRICH
Osobné číslo pre toto meno je 5 - Riziko. Tento človek teda nemôže žiť pokojne a vyrovnane.
Potrebuje boje, kritiké situácie, rýchle zmeny, cestovanie, stále vzrušenie a napätie. Musí stále
pracovať na niečom novom, vytvárať stále ovzdušie plné elektrických výbojov a iskrenia, ak by
sa nudil, tak jeho osobnosť bude trpieť a zničí sa. Aj v láske, aj v práci musí žiť v napätí, musí sa
rýchlo orientovať a konať, aby dosiahol to, čo chce. Tento muž nie je stvorený pre jednotvárnu
prácu, alebo vzťah plný pohody a lásky. On musí prekonávať prekážky, ničiť a stavať, nikdy
neoddychovať, len vtedy bude spokojný. Keď dosiahne svoj cieľ, tak si na chvíľku oddýchne, ale
kľud netrvá dlho. Toto meno je teda vhodné pre znamenia, ktoré majú rady zmenu a vedia sa
prispôsobovať : Strelec, Vodnár, Blíženci. Vhodnou farbou je žltá.
FÉLIX
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Je vhodné pre slabšie znamenia, ako sú
Vodnári, Váhy, alebo Ryby, či Raci. Vhodné farby sú zelená a modrá vo svetlých odtieňoch.
Félix je ťažké meno, svojmu nositeľovi nič neuľahčí, ale prináša mu veľa energie a dodáva mu
sily, aby sa postavil na nohy po akomkoľvek údere. Títo muži často krachujú, ale aj rýchlo
bohatnú, striedajú úspechy a neúspechy, sú povestní svojimi výkonmi a nikdy nezsotávajú v
anonymite. Vždy sa snažia konať v súlade so svojím svedomím, ale nie vždy je to svedomie v
súlade s platnými zákonmi, teda niekedy konajú dosť rozporuplne. Celkovo však sú ochotní, milí
a jemní, najmä k tým, ktorých milujú. Ak ste na ich strane, potom sa nemáte čoho báť, s nimi sa
dostanete na to najlepšie miesto, kde sa vám bude určite dariť.
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