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JAKUB
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Napriek ich pomalosti, sú to výkonní a uvážliví
ľudia. Vedia sa ovládať a kontrolovať aj svoje vášne. Zázračne si vedia zorganizovať svoje
záležitosti a existenciu. Žijú často dvojtvárnym životom, jedna tvár verejná, veľmi plodná, druhá
diskrétna až tajná, čo mimoriadne všetko komplikuje. Sú veľkí špekulanti, uzavretí, odhalia iba
kúsoček z toho, čo si myslia a takmer vždy utajujú pohnútky svojich aktivít. Majú vynikajúcu
pamäť, zavše sú až indiskrétne zvedaví. Na prvý pohľad sa zdajú menej schopní než ostatní, no
jednako by sme sa mýlili, keby sme podceňovali ich reakcie, ktoré sú síce tiché, ale môžu sa
stať obávanými. Pokiaľ ide o city, sú veľmi vášnivý, vždy dosiahnu realizáciu svojich túžbob.
Ako manželia sú žiarliví, no sami si nepotrpia na vernosť. Toto meno sa hodí pre znamenia
Ryby, Váhy, Panna a vhodnou farbou je svetlohnedá.
JANA
Jany 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. Jany
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 Lev. Vhodnou farbou, ktorá podporuje dobré prúdenie ich
vnútornej energie je fialová.
JARMILA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Jarmila sa málokedy dokáže presadiť rýchlo a bez
pochybností o sebe a svojich schopnostiach. Je typickým príkladom schopnej, ale neistej ženy,
ktorá síce dokáže všetko urobiť a vybaviť, ale nevie pre seba získať také výhody, ako by jej
patrili. Je využívaná a často podceňovaná, nielen v práci, ale aj v spkromí, pretože každý je u
nej zvyknutý na minimálny odpor a maximálnu ochotu. keď sa konečne podujme na boj, zistí, že
už je na všetko neskoro a nemá vlastne o čo a koho bojovať. je teda často nešťastná a v
depresii, no najavo to nedáva, necháva si to iba vo svojom vnútri. Keby bola viac bojovnejšia,
tak by ľahšie dosiahla svoje túžby. Toto meno je vhodné pre znamenia : Panna, Býk, Ryby,
Škorpión a vhodnou farbou je zelená.
JAROLÍM
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. V spojení s mužským charakterom vytvára akúsi
nepokojnú osobnosť, ktorá však vždy vie presne, čo chce. Nevie sa hneď rozhodnúť, čomu sa
má venovať, ako sa má správať,čo má uprednostniť, aby dosiahla úspech. Jarolím 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, Jarolím 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.
JAROMÍR
Jeho osobným číslom je 7 - Tajomnosť. Osobnosť s takýmto číslom je nadaná, ale záhadná a
málo prístupná. Neodhalí sa len tak hneď na prvýkrát a hocikomu. Darmo, tento muž sa aj po
rokoch môže ukázať ako celkom iný človek, keď sa dostane do kritickej situácie. Preto na
Jaromírov treba dávať pozor a vyhýbať sa im, ak sa s nimi nechcete dostať do sporu. Pre
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mužov narodených v znamení Raka, Vodnára, Rýb, Panny a Kozorožca, je toto meno
požehnaním. Potrebujú ešte modrú farbu okolo seba a už sa cítia ako najmocnejší na svete.
Pokiaľ ide o city a lásku, vedia sa postarať o svoju rodinu a svoju manželku majú naozaj za
jedinú ženu na svete, no len dovtedy, ak v nich nevzbudí žiarlivosť. Potom sa z nich stanú
prelietaví a nestáli muži, ktorí radšej sami podvádzajú, len aby neboli považovaní za paroháčov.
JAROSLAV
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Mužská osobnosť získava týmto číslom na
dokonalosti a prejavuje sa v lepšom svetle, ako iní. Jaroslav je muž plný elánu a nádejí, cieľov,
ktoré nie vždy majú reálny podklad, no akosi sa mu stále podarí ich dosiahnuť. Pokiaľ bude na
dôležitých veciach a plánoch pracovať sám, potom ich aj dosiahne, no ak bude okolo neho
priveľa radcov a "kamarátov", potom sa sklame. Potrebuje vedenie, usmerňovanie a tlmenie
svojej nevyčerpateľnej energie, teda silný ženský protipól. Ak nájde pre seba tú pravú, ktorá s
ním bude bojovať a stáť pri ňom, potom niet ničoho, čo by nedokázal. Toto meno je vhdoné pre
znamenia : Váhy, Panna, Býk, Kozorožec, Strelec, Vodnár a vhodnými farbami sú zelená a
hnedá.
JAROSLAVA
Pre Jaroslavy je typický odpor ku všetkému negatívnemu a smutnému. Vedia sa tešiť aj z mála
a sú rodené optimistky. Keby vždy mali dostatok peňazí, tak by dokázali vyčariť pre svojich
blízkych skutočne rajskú záhradu. Snažia sa nájsť v každom len to dobré a nikdy sa
nevzdávajú, aj keď ich občas stretne nejaká tragédia. Neberú si nič priveľmi k srdcu, vždy sa
snažia nájsť aj v zlom niečo dobré a tak sa nakoniec naozaj dočkajú úspechu, ocenenia a
pochopenia. Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť, sú teda schopné precítiť bolesti iných,
ale vlastné bagatelizujú a nezveličujú ani problémy, ktoré im osud stavia do cesty. pre nich
neexistuje neprekonateľná prekážka, vedia, že všetko sa dá nejako riešiť a nedá im, aby aj
iných o tom nepresviedčali. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Blíženci, Kozorožec,
Býk a Panna. Vhodnou farbou je zelená.
JELA
Jely majú v sebe veľa nádherných vlastností. Sú však aj hanblivé a málokedy sa dokážu
osmeliť na verejnosti. Preto ich často nikto neobjaví a neukážu sa v dobrom svetle. Potrebujú
veľa lásky a starostlivosti, za to však budú úprimné a nežné, spoľahlivé a zodpovedné. Nikdy
nič nechcú zadarmo a za každú pomoc sa vedia odvďačiť. Ich osobným číslom je 4 - Sila, ale aj
keď majú v sebe veľa energie, obávajú sa riskovať a konať. Musia mať teda niekoho, kto im
pomôže sa rozbehnúť a potom sa už dokážu aj sami dostať na vrchol. Záleží im na mienke
iných a nikdy sa celkom nevymania zo svojich konzervatívnych názorov. Toto meno je vhodné
pre znamenia : Ryby, Váhy, Panna, Strelec a Lev. Vhodnou farbou je žltá.
JERGUŠ
Osobným číslom tohto mena je 4 - Sila. Je vhodné pre akékoľvek znamenie, pretože vyžaruje
vyslovene pozitívnu energiu a svojmu nositeľovi umožní dosiahnuť úspech v akomkoľvek
podujatí. Jerguš je nadaný, bystrý, pohotový a nikdy dlho neváha, ak sa má rozhodnúť, či už ide
o lásku, alebo prácu. Nedá sa nikým ovplyvniť, ani zmanipulovať, vždy ide vpred a aj keď to nie
je za každú cenu, predsa len dosiahne svoje. V jeho spoločnosti sa všetci cítia uvoľnene a
príjemne, pretože Jerguš má od narodenia ľudí okolo seba rád - nie je odmietavý a ak potrebuje
niekto z jeho známych pomoc, vždy mu ju poskytne. Občas však kvôli svojim kamarátom
zanedbáva rodinu a často sa kvôli iným odcudzí svojim blízkym. Vtedy je nutné s ním "zatriasť",
upozorniť ho na jeho omyl,pretože nikto mu nikdy nepomôže, iba jeho pokrvná rodina a práve
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na nej by mu malo čím viac záležať. Vhodnou farbou, ktorú by mal nosiť, je modrá a zelená.
JOLANA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Je to skvelá žena, vždy sa vie postarať o seba a
svojich blízkych, ale nerada vystupuje na verejnosti či stáva sa stredobodom spoločnosti.
Radšej bude niekde v kútiku pozorovať iných a hodnotiť ich, využívať svoje poznatky v tichosti,
no nie verejne. Je dobrá od základov a rodina je pre ňu posvätná. Neznáša však oponovanie v
oblastiach, v ktorých sa vyzná, teda v súkromí je dosť panovačná a tyranská. Chýba jej
ctižiadosť a sila na uskutočňovanie vlastných snov a tak sa ich radšej vzdá. Preto nechápe, ak
je niekto ochotný zriecť sa hoci všetkého, len aby dosiahol svoje, ona má radšej svoju istotu a
beráni sa náhlym zmenám, či riskovaniu. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, Býk, Lev,
alebo Rak. Vhodnou farbou je oranžová.
JOZEF
Muži s takýmto menom majú pred sebou všetky dvere otvorené. Dokážu sa vo všetkom
uplatniť, získať aj podporu pre vlastné plány, no vždy sa snažia dodať sily aj iným. Vedia chápať
ťažkosti svojich blízkych, dokážu sa postarať o každého, kto ich požiada o pomoc. No ak sa
takéto meno dá osobe zo slabších znamení, potom sa môžu stať rýchlo obeťami alkoholu, alebo
iných drog. Slabšie znamenia nevedia totiž bojovať s prekážkami a každý neúspech berú ako
niečo tragické, ako svoje osobné zlyhanie. Preto toto meno patrí k znameniam : Baran, Býk,
Lev, Vodnár, Strelec. Osobným číslom je 6 - Nežnosť, čo znamená, že v láske a priateľských
vzťahoch sú tieto osobnosti veľmi otvorené, prístupné a plné pochopenia. No vedia byť aj veľmi
žiarliví a neznášajú kritiku, ani upozorňovanie na vlastné chyby. Najradšej by o sebe vytvárali
predstavu ako o dokonalom mužovi, bez chýb a omylov, no skutočnosť je iná. Vhodnou farbou
pre takéto osobnosti je fialová.
JOZEFÍNA
Táto žena je verná a stabilná. Má v sebe iskru a priťahuje mužov svojím šarmom, no keď si
zvolí jedného partnera, je mu verná a odmieta dvorenie iných. Vie byť dlho chápavá a trpezlivá,
obhajuje svojho vyvoleného pred všetkými, ale keď raz prežije sklamanie a zistí, že jej dôvera
bola zneužitá, už sa nikdy nedokáže s dotyčným zhovárať bez nenávisti a nedôvery. Ak ju raz
stratíte, stratíte ju navždy. Osobným číslom tohto mena je 3 _ Schopnosť ,je to teda žena plná
nápadov, schopností, talentu, no vie byť aj nekonečne lenivá a odmieta akúkoľvek
zodpovednosť. Je dobrou matkou, no ak sa jej výchova vykne z rúk, býva neurotická a
nedôsledná. Potrebuje muža, ktorý jej pomôže nájsť samu seba, ak by sa sama mala hľadať,
nedokáže sa nikdy v živote uplatniť. Musí mať niekoho, kto ju bude motivovať a usmerňovať,
potom sa rozvinie ako nádherný kvet. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Lev, Panna,
Baran. Vhodnou farbou je zelená a žltá.
JUDITA
Jej osobným číslom je 3 - Schopnosť. Je vhodné pre akékoľvek znamenie, vhodnou farbou je
tmavomodrá. Judity si často svoje miesto v spoločnosti vybojujú až v neskoršom veku. Najprv
totiž počúvajú a uprednostňujú priania iných, seba a svoje záujmy kladú až na posledné miesto.
No nič im neujde, aj keď to dlhšie trvá, nakoniec dosiahnu všetko, o čom v mladosti snívali.
Často sa nechajú viesť inými a až po dlhšom čase sa sami prejavia ako samostatné osobnosti.
Ich život je vždy plný premrhaných šancí - teda aspoň iným to tak pripadá. Ony samé
nepovažujú svoj osobný úspech za niečo dôležité, vždy sa snažia žiť viac pre iných, ako samy
pre seba a tak im nie ja ťažké zriecť sa hoci aj ľahkého úspechu.
JULIÁNA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Keby Juliány vedeli častejšie odporovať a myslieť
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viac na vlastný prospech, nemali by v živote takú smolu. Často bojujú za veci iných, snažia sa
pomáhať na všetkých možných miestach a s obľubou sa zanedbávajú. Nezáleží im na ocenení
a peniazoch, preto ich nikdy nemajú veľa. Akoby pracovali pre iný svet, ktorý ich aj odmení, nie
pre tento - materialistický a dravý. V ich spoločnosti sa mnoho ľudí cíti príjemne, sú jemné a
ohľaduplné, nikomu nechcú ublížiť a tak občas aj klamú. Sú naivné, dôverčivé a v ľuďoch vždy
hľadajú len to dobré. Väčšinou sa dočkajú sklamania, ale ani potom sa nevzdávajú, milujú
svojho blížneho naozaj a doslovne, viac ako samé seba. Pre ich láskavosť a obetavosť, ak nie
je obmedzovaná okolím, si ich každý zamiluje a pomáha im, sú akoby majákom v dnešnom
svete, ktorý je viac nepriateľský, ako priateľský. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby,
Kozorožec, Baran a Lev. Vhodnou farbou je fialová.
JURAJ
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Naozaj, Jurajom prichádzajú na um len originálne a
jedinečné myšlienky, sú plní nápadov a plánov, ktoré síce zaberú vždy dlhší čas, no úspech je
zaručený. Juraj však robí vždy tú istú chybu - nechce nič len pre seba, hľadá uplatnenie aj pre
iných a málokedy dokáže nájsť pre seba dobrých partnerov. Preto ho mnohí využívajú a
podceňujú, snažia sa ho iba použiť a využiť jeho myšlienky pre svoje vlastné ciele. Juraj je zase
málo výbojný a často veľmi lenivý, takže sa nesnaží obhájiť svoju pravdu, ani svoje nápady,
radšej sa zriekne svojich práv, akoby mal bojovať a ničiť povesť iným. Prijíma údery pod pás a
nevracia ich, je hrdinom a nedoceneným géniom, no ku koncu života sa mu dostane všetkého,
čo mu patrí. Toto meno je vhodné pre znamenia : Baran, Býk, Strelec, Vodnár, Kozorožec a
vhodnou farbou je žltá.
JUSTÍNA
Toto meno má osobné číslo 1 - Vodca. Jej osobnosť charakterizuje najlepšie, pretože ona má v
sebe skutočné vodcovské schopnosti a vždy vie všetko vyriešiť. Aj keď má občas záchvaty
lenivosti, v podstate je pilná, rýchla a rozhodná. Vždy presne vie, kedy a kde má zasiahnuť a
ako má reagovať, aby dosiahla svoje. Preto sa nerozpakuje použiť ani svoj osobný šarm a
zvodnosť, teda nič jej nie je prekážkou za cestou k úspechu. Už v detstve si stanoví cieľ a
postupne sa k nemu prepracuje, je jedno, čo si zvolí - či úspech v rodine, alebo v kariére, vždy
si nájde cestičku k tomu, aby sa mala lepšie, ako ostatní. Je dobrou matkou, no ako manželka
je veľmi náročná a usiluje sa svojho manžela doslova vyžmýkať až do posldenej kvapky.
Toleruje mu milenky, no sama má tiež rôzne známosti, ktoré však dôsledne tají a nikdy sa
nenechá zaskočiť, či prekvapiť. Toto meno je vhdoné pre znamenia : Váhy, Lev, Škorpión, Ryby
a Kozorožec. Vhodnými farbami sú pastelové odtiene, najmä zelená však podporuje úspech
tejto osobnosti.
JÁN
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Ján býva často dvojtvárny, plný rozdielnych
názorov a aj náladový. Sám nevie o sebe povedať aký vlastne je, nedokáže si o sebe vytvoriť
jednotný názor. Raz je veselý, plný energie, šarmantný a otvorený, no už za pár chvíľ, či dní ho
stretneme v pesimistickej nálade, plného negatívnych pocitov a melanchólie. Túži po úspechu,
ale je pomalý a nikdy neriskuje. Na všetko sa díva ako na ťažké a neriešiteľné, len málokedy sa
vie uvoľniť a smiať naozaj od srdca. Ťažko mu porozumieť, ťažko k nemu nájsť cestu, no ak
vytrváte, nájdete oddaného a milého muža, ktorý miluje svoju rodinu a nikdy nezradí svojich
priateľov. Aj keď navonok vyzerá inak, vo vnútri je to zraniteľný a jemný muž, ktorý by nikdy
nikomu úmyselne neublížil. Je to prijateľné meno pre každé znamenie, len jeho nositeľ musí
odolať alkoholu a všetko bude v poriadku. Vhodnou farbou je modrá.
JÚLIA
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Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Na rozdiel od iných ľudí s týmto osobným číslom,
sú Júlie spoločenské, plné optimizmu a životaschopnosti. Nikdy sa necítia slabo, alebo v
depresii, vedia si nájsť aj v tom najhoršom niečo dobré a tešia sa aj z mála. Vždy túžia po láske
a tej sa im aj dostáva. Málokedy si vyberú zle a tak sa vyhýbajú sklamaniam. Sú však aj
zodpovedné a nikdy nemôžete pochybovať o ich dôveryhodnosti. Očakávajú od osudu a okolia
len dobré a naozaj sa k nim všetci snažia správať milo a ústretovo. Nemajú však veľkú výdrž a
keď narazia na kopec prekážok, radšej sa mu vyhnú, odstúpia a povedia to na rovinu. Sú až
priveľmi otvorené a niektoré ich slová dokážu raniť. No vedia aj samé prijímať kritiku, už v
mladosti si o sebe vytvoria ucelený obraz a snažia sa zmeniť k lepšiemu. Sú dobrými matkami a
manželkami, no niekedy sa dajú zlákať aj na cestu hriechu a aj keď sú spokojné, radi riskujú.
Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Panna, Blíženci, Býk, Strelec a Vodnár. Vhodnou
farbou je červená.
JÚLIUS
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Hoci navonok títo muži pôsobia otvorene,
priateľsky a milo, majú v sebe nejedno utajené miesto a tajné plány. Vedia takmer neuveriteľne
manipulovať so svojimi blízkymi, aj cudzími ľuďmi. Nikto by ich neobviňoval, ani nepodozrieval,
vždy sa zdá, že niekto iný je tým zlým a Julo je naopak ten najlepší na svete. Sú to proste
machri vo svete intríg a zneužívania informácií. Nikdy im nezverujte nejaké tajnosti, alebo dobré
nápady, lebo sa stanete pre nich dobrou obeťou a vhodným človekom, ktorého zničia. Dokonca
ani vlastné deti sa nevyhnú ich plánom a musia sa snažiť plniť ich sny. Keď si vyberajú tú pravú,
s ktorou spoja svoj život natrvalo, vždy ide o výber z rozumu a dokážu sa zriecť aj tej
najvášnivejšej ženy kvôli finančnej istote. Toto meno je vhodné pre znamenia : Škorpión, Váhy,
Baran, Panna, Býk a Kozorožec. Vhodnou farbou je červená. ESTERA Osobným číslom tohto
mena je 5 - Riziko. Pre ženu je to dosť zaťažkávajúce meno a na ceste za šťastím je veľkou
prekážkou. Priťahuje k sebe totiž mnoho katastrof a situácií, kedy sa Estery musia prejaviť ako
silné a hrdinské ženy. No ich podstate to nevyhovuje a byť hrdinkou je pre nich často záťaž.
Oveľa radšej by boli v ústraní, nie v popredí, starali sa o seba a rodinu, o manžela a nebojovali.
Vedia, že majú v sebe silu, ale radšej by ju neprejavovali a všetko závažné radšej nechávali na
iných. Až v poslednej chvíli sa rozhodnú konať, no vtedy sa menia z pokojných osobností na
tigrice a levice, teda bojujú vášnivo a bez obmedzenia, alebo myšlienok na zadné vrátka.
Každý, ktor sa im dostane do cesty, keď za niečo bojujú, stane sa obeťou, pretože pny necúvnu
ani pred sebazničením. Je teda zbytočné s nimi bojovať, pretože málokto je ochotný nechať sa
zničiť. Vždy sú maximalistky, chcú mať vždy všetko - lásku, aj vernosť, aj dôveru, aj šťastie, aj
peniaze - teda sú veľmi náročné. No ak im to muž poskytne, nikdy ho nezradia a budú ho
obhajovať za každých okoloností. Toto meno je vhdoné pre znamenia : Váhy, Panna, Strelec,
Baran, Lev, Býk a vhdonou farbou je zelená.

5/5

