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OLDRICH
Jeho osobným číslom je 4 - Sila, vhodné farby sú zelená a čierna, je vhodné pre znamenia
Býka, Kozorožca a Raka. Takýto muž býva síce silnou osobnosťou, no často plýtva svojimi
silami na nesprávne ciele. Nemal by sa nechať ovplyvniť inými ľuďmi, vtedy vždy stratí svoj inak
jasný cieľ a bude len slúžiť iným, bez výsledného efektu pre seba. Oldrich by si mal teda dávať
pozor na svoje okolie, najmä na starších mužov, alebo ženy. Kým sa rozhodne založiť si rodinu,
mal by dobre zvážiť, s kým sa dá dokopy, lebo on nezvykne vycúvať z manželského a
rodičovského poslania, aj ak by to bolo neviem ako ťažké vydržať. Býva obetavý, súcitný a milý,
jeho povaha je dobrou oporou a pomáha skutočne rád.
OLEG
Olegovi je priradené číslo 3 - Schopnosť. Aj keď je to dosť zriedkavé meno, má vynikajúci vplyv
na svojho nositeľa. Takýto muž nemá v živote ťažkosti s dosiahnutím svojich cieľov. Vie sa
orientovať v klaždej situácii a aj bez pomoci sa presadí. Má rád ľudí a je mu dobre v ich
spoločnosti. Nikto nemá lepší prístup k deťom, ani k ženám a spoločnosti všeobecne. Ak toto
meno nosí silné znamenie a vyhne sa alkoholu, potom sa určite stane dokonalým mužom, o
ktorého priazeň sa bude uchádzať každý. V láske je však veľmi nestály a dlho potrvá, kým sa
upokojí a svoje zálety zanechá. Striedanie partneriek však v jeho prípade nie je ukončené zlými
vzťahmi a on sa môže na svoje bývalé lásky obrátiť po celý život. Je nezabudnuteľným
milencom a všetky ženy, ktoré mu podľahnú, budú spokojné. Toto meno je vhodné pre
znamenia Baran, Škorpión, Vodnár a Kozorožec. Vhodnou farbou je hnedá.
OLIVER
Osobným číslom tohto mena je 4 - Sila. Oliver vie, ako sa má v živote správať, aby dosiahol
svoj cieľ. Nemá zábrany, vie sa prispôsobiť nárokom iných, snaží sa vychádzať potrebným
ľuďom v ústrety. Svoje okolie rozdeľuje na tých, ktorým už pomohol, teda sú mu zaviazaní a na
tých, ktorých on potrebuje. Buduje si postupne svoju ríšu, snaží sa ku každému byť milý a
ústretový, ale naozaj blízkymi sa mu stanú ľudia až po dlhých rokoch. Navonok pôsobí ako
otvorený a prístupný muž, dobrý spoločník a veselý kamarát, no vo vnútri sa vždy správa
opatrne a až po dlhom čase si vyvolí ľudí, ktorí sa stanú jeho priateľmi až do konca života.Tak
isto postupuje aj v láske, aj tu dlho hľadá a je veľmi trpezlivý, kým sa odhodlá zverejniť svoje
city. Toto meno je vhodné pre znamenia Býka, Váh, Strelec a Baran, vhodnou farbou je zelená.
OLYMPIA
Pre toto meno je vhodnou farbou zelená. Jeho osobným číslom je 6 - Nežnosť. Olympie sú
náchylné striasť sa zodpovednosti, hľadajú zabudnutie buď v ľahkomyseľnom živote, alebo v
nekonečnom rojčení. Pamäť majú poslabšiu, je deravá, čo nás ani neprekvapuje, lebo
odmietajú niektoré spomienky a skutočnosti. Sú veľmi uzavreté, utvoria si malý svet vlastných
snov, kde duša zaváži väčšmi ako srdce. Sú veľmi ľahko ovplyvniteľné a často im chýba
sebadôvera. Aby sme sa pokúsili pochopiť psychiku týchto nestálych stvorení, je nutné si
uvedomiť, že ony sú naozaj stratené v reálnom svete a bez pomoci silných ramien a dostatku
lásky sú bezmocné. Potrebujú milujúceho muža, ktorý im pomôže a postaví sa medzi nim a tú
negatívnu stránku života. EUGÉNIA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Pre ženu nie je dobré, pretože v nej podporuje
rozpoltenosť a neistotu. Je vhodné pre silné znamenia : Strelec, Kozorožec, Baran, Býk. Ak toto
meno dáme slabému znameniu, potom vinu za jeho neúspechy ponesieme celý život. Ako by
sme mohli od nich žiadať, aby umývali riad, utierali deťom zadočky, štopkali manželove
ponožky. Buď to budete robiť za nich, alebo vás znenávidia a budú vás obviňovať z necitlivosti.
Sú to rodené a beznádejné romantičky, snívajú s otvorenými očami a len veľmi neradi sa
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prebúdzajú do reality. Bohužiaľ, treba aj pracovať. A tak pracujú, ale neveľmi nadšene. Hľadajú
si také miesta, kde sa čím menej stretnú so skutočným svetom a vyhýbajú sa akejkoľvek
zodpovednosti. Keby sa narodili v minulosti, určite by boli skvelými princeznami, ktoré by
nerobili nič iné, iba snívali v zamurovanej veži o prinocvi na bielom koni. V terajšom svete majú
iba jedno riešenie - vydať sa a to veľmi dobre, do luxusu a blahobytu. Kvôli tomu sú ochotné
urobiť všetko a tak aspoň v tomto sa prejaví ich genialita. Vhodnou farbou je pre ne zlatá.
ONDREJ
Jeho osobným číslom je 2 - Dobrota. Andrej je človek, ktorý by sa naozaj mohol natierať na
chlieb, taký je dobrý a snaží sa každému výjsť v ústrety. Má v sebe toľko súcitu, jemnosti a
obetavosti, až je to vidno a tak to aj potom iní využívajú. Na rozdiel od iných, on sa po sklamaní
v ľuďoch dá na alkohol a pitím uteká od problémov, no neuvedomuje si, že svojím správaním si
ich len privoláva. Alkohol je teda preňho skazou a len ak sa mu ubráni, dosahne v živote
úspech. Ak má dobrých spoločníkov, ktorí ho motivujú, potom neexistuje nič, čo by ho mohlo
zastaviť na ceste hore. Vie aj udržať rovnováhu medzi prácou a rodinou, snaží sa, aby všetci
boli spokojní a aj sa mu to darí. Toto meno je vhodné pre akékoľvek znamenie, vhodnou farbou
je sivá a hnedá.
OSKÁR
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Je to meno vhodné pre každé znamenie a jeho
farbou je fialová. 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 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. Majú plno chýb a slabostí, ale svojím šarmom sa im darí získať si pomoc iných a
pochopenie pre svoje slabé stránky.
OTO
Jeho osobným číslom je 6 - Nežnosť. Hoci Oto býva jemný, citlivý, zraniteľný a často sa obáva
kritiky, navonok sa snaží prejavovať inak - viac mužsky. Preto býva jeho okolie často zmätené
jeho konaním. Podľa jedných je to "ostrý chlapík", podľa druhých je zase príliš mäkký. Názory
naňho sú prosto rozdielne. On sám sa tiež v sebe nevyzná, no v podstate je to dobrý muž, s
jasnými predstavami o svojej budúcnosti, o svete a svojom mieste v ňom. Býva verný, priamy a
stály. Svojmu nositeľovi prináša veľa pozitívneho, preto je vhodné pre každé znamenie a
vhodné farby sú hnedá, modrá, fialová.
OTÍLIA
Jej osobným číslom je 1 - Vodca, je to meno vhodné pre silné znamenia - Strelec, Baran,
Škorpión, alebo Panna, vhodnou farbou je žltá. Otília je typom ženy, ktorá vždy všetko vie
najlepšie. Vie kedy sa má ozvať, ako postupovať, aby dosiahla svoj cieľ a ako konať, aby bola
považovaná za neodolateľnú. Nasledovaním jej osobnosti nikto nič nestratí, ona svojich
blízkych nikdy neopúšťa, pokiaľ oni stoja po jej boku. Potrebuje podporu, ale nie pomoc, ona sa
nikdy nedostane do situácie, s ktorou by si nevedela poradiť. Je to schopná žena, plná nápadov
a ak sa rozhodne sama podnikať, zaručene získa úspech. V jej živote nikdy nebude nič také, čo
by nevedela využiť vo svoj prospech, jej kombinácie a bystrosť budú nadpriemerné. V láske by
však nikdy nemala dať na city, vždy nech sa riadi rozumom, pretože city ju vždy zvädú zo
správnej cesty.
OĹGA
Osobným číslom tohto mena je 5 - Riziko. Tieto ženy potrebujú stále nejaké vzrušenie, aktivitu,
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no často sa "vybijú" a potom potrebujú povzbudzujúce a posilňujúce prostriedky. Ich úspech je
založený na riziku a je nutné ich presvedčiť o dôležitosti nepretržitého úsilia. Sú to bytosti,
privádzajúce iných do rozpakov, sentimentálne ženy s melancholickým šarmom, so zasnenými
očami a citlivým srdcom. Oľga je žiadostivá, nenásytná, všetko chce hneď a zaraz. Nevie, čo je
to plachosť, a nemožno povedať, že by nemala veľa sebadôvery, lebo verí len sama sebe !
Oľgy sa rady učia, ale patria k odrode dievčat, ktoré sa vždy ponosujú na profesorov, najmä
ženského rodu. Priatelia sa s tými, čo sa im páčia, ostatných ignorujú. Mali by si vybrať manžela
flegmatika, zvyčajne si ich aj vyberú - niekoľkých ... Ak s ňou budete zaobchádzať ako s
kamarátkou, ak odmietnete jej úklady a dožadujete sa jej priateľstva, všetko sa zmení. Ak sa
dostanete do jej "partie", budete mať v nej tú najvernejšiu priateľku, akú si viete predstaviť.Toto
meno je vhodné pre silné znamenia Lev, Baran, Strelec, Býk, či Kozorožec. Vhodnou farbou je
modrá.
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