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KAMIL
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Kamil má množstvo originálnych nápadov a
predstáv, no na rozdiel od iných "géniov", on má aj dostatok síl na to, aby svoje sny uskutočnil.
Ovšem nesmie začať piť, ani sa dať na iné návykové látky, len tak sa mu podarí splniť
očakávania samého seba a aj svojich blízkych. V láske je prieberčivý a málokto mu vyhovie vo
všetkých jeho potrebách, či očakávaniach. Veľmi dlho preberá, až nakoniec skončí po boku
tyranky a panovačnej ženy, ktorá mu bude celý život iba rozkazovať. No Kamilovi sa bude dariť
aj tak, prekoná vždy všetky prekážky a nakoniec sa zuplathní. Toto meno je vhodné pre všetky
znamenia, no radšej by sme ho nemali dávať slabším znameniam, ako sú Ryby, či Raci.
Vhodnou farbou je žltá, tá v Kamilovi vždy povzbudí jeho silu a chuť do ďalšieho boja s osudom.
KAMILA
Toto meno má číslo 1 - Vodca. Ak je spojené so silnými znameniami, potom sa nemusí obávať
ťažkostí. Dokáže pracovať nielen pre seba, no aj pre iných, tešiť ich a pomáhať im. Je
spoľahlivou a dobrou ženou, ktorý vedie iných svojím vzorom a snaží sa dodávať každému
energiu a chuť do boja za lepšiu budúcnosť. No ak je spojené so slabšími znameniami, potom
sa stáva nespoľahlivým, náladovým a neopatrným človekom, ktorý nikdy nevie presne povedať,
ako to s ním a jeho peniazmi, či budúcnosťou vyzerá. Nič nemá presne vypočítané, ani určené,
všetko rieši na poslednú chvíľu a ak sa k nemu pripoja iní, často doplatia na jeho neserióznosť.
Vie sa pretvarovať a využívať svoj osobný šarm, no keď narazí na závažný problém, radšej sa
skrýva za iných a vzdáva sa zodpovednosti. Toto meno je teda vhodné pre silné znamenia :
Baran, Lev, Býk, Kozorožec a Škorpión. Vhodnou farbou je modrá.
KAROL
Karol je rodeným mužom činu. Vždy sa snaží pracovať na tom, aby bol úspešný a aj keď sa
občas sklame, alebo skončí krachom, nikdy se celkom nevzdáva. Jeho osobným číslom je 5 Riziko, je vhodné pre silné znamenia ako Baran, Lev, Strelec, či Vodnár. Vhodnou farbou, ktorá
mu bude vždy pomáhať,je modrá. Karol má všetky predpoklady na úspech, no iba jednu slabosť
- priveľa mudruje, premýšľa, kombinuje a plánuje. Preto sa mu aj občas stáva, že nevyužije
možnosti, ktoré mu osud prináša. V láske je dosť stály a aj keď rád riskuje, v láske si dáva
pozor a snaží sa vždy budovať harmonický a stály vzťah.
KAROLÍNA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Karolíny nikdy nikomu úmyselne neublížia, vždy
súcitia s inými a snažia sa pomáhať im. Nič nežiadajú za svoju pomoc, ale napriek tomu vždy
dostanú to, po čom zatúžia. Sú vyvolencami osudu a sú narodené pod šťastnou hviezdou. Keď
dáme dieťaťu takéto meno, akoby sme mu dali dar, alebo významnú pomôcku, ktorá sa mu v
živote veľmi zíde. Toto meno je skvelé a má vynikajúcu pozitívnu vibráciu. Karolíny sú
odmeňované za všetko sdobré hneď, nemusia čakať, alebo byť vypočítavé. Keď niekomu
podajú pomocnú ruku, následne sa im podarí niečo osobné dosiahnuť. Len ak žijú v
neprajníckom a závistlivom prostredí, tak je možné, že budú reagovať inak, no ich podstata sa
nakoniec prejaví a ony budú predstavovať úprimné a chápajúce osobnosti. toto meno je vhodné
pre Váhy, Škorpióna, Strelca a Blíženca. Vhodnou farbou je červená.
KATARÍNA
Jej osobné číslo je 2 - Dobrota. Býva taká dobrá, že ju už odmala ľudia len využívajú a klamú,
pretože je aj dôverčivá. Toto meno by mali nosiť znamenia Leva, Strelca, Barana, alebo
Blíženca, pretože títo sa dokážu poučiť z vlastných chýb a vedia konať diplomaticky. Vyrovná sa
tak dôverčivosť a dobrota, ktorú Katarína prináša svojeje nositeľke. Bude menej plýtvať svojou
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energiou a dokáže rýchlejšie rozlíšiť dobré investície od zlých. Ak Kataríny používajú meno
Katka, potom ich osobné číslo je 5 - Riziko, čo by bolo veľmi dobré, takisto aj Kata je vhodné,
pretože potom je osobným číslom 8 - Peniaze. Katy je tiež dobrou voľbou, 3 - Schopnosť by
mohla podporiť rýchlejšie rozhodvanie a ostrejší úsudok. Vhodnou farbou, ktorá toto meno
podporuje je zelená, alebo oranžová.
KAZIMÍR
Muž s takýmto menom nemá pred sebou ľahký život. Musí prekonať veľa prekážok a trápení,
kým sa dostane k tomu, po čom zatúži. Hoci sa mu vždy spočiatku zdá, že je všetko ľahké a
podarí sa mu dosiahnuť úspech ľahko, postupne sa objavujú prekážky a problémy, ktoré musí
riešiť. Pokiaľ toto meno nosí muž, narodený v silnom znamení, ako Lev, Panna, Baran, alebo
Býk, potom zvíťazí a problémy odstráni. No ak je to človek s kolísavou vôľou a nestály, tak sa
veru úspechu nedočká, pretože sa vzdá v polovici cesty. Osobné číslo tohto mena je 9 Génius. Znamená to, že ide o meno veľmi silné, plné vynikajúcich nápadov a plánov, no v
spojení so slabými znameniami vedie k rozvratom a ťažkostiam. Preto je vhodné pre znamenia :
Baran, Býk, Lev, Panna a vhodnou farbou je modrá vo všetkých odtieňoch.
KIKA
Kika má osobné číslo 8 - Peniaze. Je to zábavná a milá osôbka, ktorá však má všetko dobre
spočítané. Každý svoj krok a úsmev, či známosť vie využiť a získať niečo pre seba. Potrebuje
obdiv a záujem mužského pokolenia, lebo inak býva eznesiteľná. Kvôli mužom dokáže podraziť
aj tú najlepšiu kamarátku, len ak dosiahne svoj cieľ. A tým je uznanie, láska a bohatstvo.
KLAUDIA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Je vhodné pre silné znamenia, ktoré dokážu
zvládnuť romantický základ tejto osobnosti a rozvinúť len to najlepšie, teda by sme mali toto
meno dávať Barankám, Pannám, alebo Býčiciam. Vhodnou farbou je zelená a modrá. Klaudie
majú vo svojom živote mnoho ťažkostí, ale mali by všetky nepríjemnosti brať ako skúšky, nie
ako problémy, či zlý osud. Vždy sa dostanú k tomu, čo chcú, ale vždy to bude okľukou a
postupne, nikdy nebudú mať niečo rýchlo, alebo bez práce. Práve preto je pre ich osobnosť
dôležité, aby minimalizovali romantické sklony, ktoré im dáva ich osobné číslo. Keby používali
skratku Dia, už by sa nemuseli obávať najmenej 70 % problémov, ktoré ich inak čakajú. Ich
osobné číslo by v tomto prípade bolo 1 - Vodca, takže by v sebe dokázali nahromadiť dostatok
energie na to, aby rýchlejšie postupovali k úspechu.
KLEMENT
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Je to muž činu, najprv koná a až potom premýšľa.
Preto jeho okolie sa o ňom vyjadruje ako o prudkom a neovládateľnom človeku. V mladosti
býva búrlivým a nezvládateľným, no postupne si ujasní čo a ako by mal robiť, aby dosiahol
úspech. Na tom mu totiž záleží najviac, všetko ostatné podriaďuje svojej túžbe po sláve a
uznaní a kvôli tomu sa aj povahovo ovláda. Nič z toho, čo robí, nie je náhodné, vždy to má
nejaký háčik, nejaký zmysel, ktorý ostatným ostáva skrytý. Preto sa aj v Klementovi málokto
vyzná - on býva veľmi uzavretý a nerád odhaľuje svoje vnútro. V láske býva opatrný a ťažko
prístupný, preto s ním treba jednať v rukavičkách. Oplatí sa to, pretože pokiaľ ide o stálosť, je
Klement vzorom cností. Toto meno je vhodné pre znamenia Blížencov, Strelcov a Vodnárov,
lebo tieto aspoň zčasti odľahčia jeho povahovú uzavretosť. Vhodnou farbou je modrá.
KLÁRA
Osobné číslo zaraďuje toto meno medzi dobré pre akékoľvek znamenie. Je to 3 - Schopnosť a
na svoju nositeľku pôsobí ako zdroj energie. No ak je spojené so silným znamením, vedie až ku
škodlivým snahám vyniknúť za každú cenu. A takéto ženy nie sú veľmi obľúbené - priveľa
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aktivít, rozháranosť, snaha uplatniť sa všade a vždy byť najmúdrejšou - to určite žiadnemu
mužovi neimponuje. Preto Kláry čaká ťažký boj, ani nie tak v kariére, ale v citovom živote. Kým
si uvedomia, že v domácnosti majú byť typickými ženami a nechať vládnuť svojho partnera,
dovtedy nebudú šťastné, ani spokojné. Preto by sa toto meno malo skôr dávať dievčatám v
slabšom znamení - ako Váhy, Blíženci, alebo Ryby, pretože v týchto prípadoch to bude prínos.
Vhodnou farbou je pre ne červená.
KOLOMAN
Toto meno nie je časté a pritom je veľmi výhodné. S ním nemá jeho nositeľ skutočne žiadne
problémy. Dokáže sa postarať o stály prísun energie, pomáha svoju "pánovi" presadiť sa a
získať si dobrých priateľov. Rodič, ktorý dá svojmu dieťaťu toto meno mu veľmi pomôže, jeho
dieťa dosiahne v živote vysoké miesto. 3 - Schopnosť je šťastné osobné číslo, pretože pomáha
Kolomanovi využiť výhody, ktoré mu život prinesie. Koloman vďaka nemu vidí možnosti
ostatným skryté a tak je vždy o krok vpredu. V láske je Koloman veľmi povrchný, najprv hľadá
dobrodružstvo a až v neskoršom veku stabilitu. Nie je teda dobré byť prvou Kolomanovou
láskou, radšej poslednou. Celkovo sa Kolomanovi darí a jeho život je sledom malých úspechov
a postupného bohatnutia. Toto meno je vhodné pre každé znamenie a vhodnou farbou je žltá.
KONŠTANTÍN
Títo muži sú introvertní, uzavretí do seba, dávajú prednosť vnútornému svetu pred stykom s
vonkajším. Nie sú priebojní, zato dosť ovplyvniteľní a zväčša precitlivení i pomstychtiví. Od
detstva ich treba poúčať, čo značí "tvoj blížny", aké sú sociálne väzby a nevyhnutné hranice
individuálnej slobody, ktorých prekročenie značí pošliapavanie slobody iného. Radi ničia a
využívajú svoje okolie, ale málokto sa v nich vyzná, teda je ťažké sa im ubrániť. Ich osobným
číslom je 7 - Tajomnosť, toto meno je vhodné pre znamenia Blíženci, Baran, Škorpión. Vhodnou
farbou je fialová.
KORNEL
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Kornel to nemá v živote ľahké, najmä ak sa anrodil v
slabom znamení. Býva dosť kolísavý, ponáhľa sa s vyriekaním úsudkov o svojom okolí a nikdy
nevydrží dlho pri jednom názore. Život s ním je ťažký, pretože sa mení ako aprílové počasie. Ak
by si však už v mladosti našiel vhodnú partnerku, ktorá by mu pomohla nájsť rovnováhu a
dodávala mu sebavedomie, tak by sa dočkal úspechu raz dva. Toto meno by teda mali nosiť
silné znamenia, ako Baran, Panna, Škorpión, alebo Kozorožec, ktoré by si dokázali poradiť s
jeho vnútorným rozporom a postrkovali ho dopredu aj napriek pochynostiam o svojich silách.
Vhodnou farbou je fialová.
KORNÉLIA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Je to žena plná nápadov a dobrých myšlienok, no
často naráža na nepochopenie, či odcudzenie. Kým si nenájde vhodný okruh ľudí, bude vždy
len tápať a konať bez vekých úspechov. Len v dobrom prostredí sa vie uvoľniť a rozvinúť všetky
svoje nápady do potrebnej formy, aby dosiahla úspech. Preto je veľmi dôležité, aby sa
stretávala s ľuďmi, ktorí sú na jej úrovni a nepripúšťala si veľmi samotu, či nepochopenie. V
láske dlho potrvá, kým bude spokojná a šťastná, pretože ak sa nechá ovládnuť citmi, skoro vždy
skončí pri nesprávnom človeku, ktorý jej len ublíži a zničí jej vnútro. Toto meno je vhodné pre
znamenia Barana, Strelca, Býka, alebo Blíženca, vhodnou farbou je oranžová.
KRISTIÁN
Jeho osobné číslo je 2 - Dobrota. Vhodné farby sú modrá a fialová, je vhodné pre znamenia
Vodnár, Ryby, Váhy a Blíženci. Kristián má dostatok "filipa", ale nemá ani vytrvalosť, ani snahu
niečo obetovať. Vždy sa snaží ísť cestou čo najmenšieho odporu, využívať iných na to, aby sa
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dostal do popredia. Neváha pred ničím, ani pred zneužitím tajomstiev iných ľudí, takže by sme
si naňho mali dávať pozor. Hoci jeho osobné číslo mu pomáha, on nemá čas čakať na postupný
úspech a už najmenej sa spolieha na svoju vlastnú pracovnú výkonnosť. Nerád ubližuje iným,
no ak sa dostane do úzkych, tak zabudne na všetko dobré a koná veľmi razantne. Život s ním
môže byť prechádzka ružovým sadom, ale ak príde zlé obdobie, tak raz dva narazíte na tŕne a
bolestivo sa poraníte. Kristián vie byť skvelý, ak má všetkého dostatok, no ak mu niečo chýba,
stane sa z neho pravý opak.
KRISTÍNA
Osobným číslom tohro mena je 2 - Dobrota. Kristíny majú počas celého života mnohé
príležitosti na úspech a postup vyššie. Lenže máloktorá z nich dokáže využiť všetko, čo sa jej
ponúka. Na vine je ich nerozhodnosť a obavy z riskovania. Teda aj keď sú schopné, usilovné a
trpezlivé, chýba im priebojnosť a nevedia obhajovať svoju vlastnú pravdu, či názory. Neradi
prijímajú zodpovednosť, najradšej by všetko závažné nechali na niekoho iného. Ako matky však
budú skvelé, tu vedia konať tak, aby svoje dieťa dobre pripravili do života. V citoch však nie sú
stále a nemajú v láske šťastie. Rady snívajú o princoch a idealizujú si svojich partnerov, takže
sa vždy nakoniec sklamú. Ženy ich nemajú príliš v láske a aj muži sú k nim dosť odmietaví, lebo
cítia, že nikdy nesplnia ich očakávania. Toto meno je vhodné pre znamenia : Rak, Lev, Panna a
Škorpión, vhodnou farbou je biela.
KRIŠTOF
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Charakterizuje človeka s jasným cieľom a zámerom,
ktorý si nevyžaduje priveľa námahy. Krištof si vždy dobre premyslí, či to, čo chce a po čom túži,
mu stojí za ten čas, ktorý by musel vynaložiť na dosiahnutie úspechu. Vie si dobre zrátať straty
a zisky, takže bez obáv môžete s ním podnikať, či žiť. Vždy vám poradí, upozorní vás na rôzne
nebezpečenstvá a ak k vám cíti náklonnosť, bude sa snažiť vám zametať cestičku životom dlhé
roky. Keďže je dosť prístupný vášňam a náhlym vzplanutiam, nevie sa ovládať a ak ho stretne
vášnivá láska, či očarenie, tak nedokáže odolať ani zakázanému ovociu. Toto meno je vhodné
pre znamenia : Býk, Ryby, Váhy, Panna a vhodnou farbou je červená.
KVETOSLAVA
Osobným číslom tohto mena je 2 - Dobrota. Keby Kvetky vedeli častejšie odporovať a myslieť
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. Toto meno je vhodné pre znamenia : Ryby, Kozorožec, Baran a Lev.
Vhodnou farbou je fialová.
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