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TADEÁŠ
Tadeáš 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 6 - Nežnosť, preto sa nikdy nedokáže presadiť v tvrdých podmienkach. Toto meno je
vhodné pre znamenia Váhy, Panna, Kozorožec a Býk, vhodnou farbou je oranžová.
TAMARA
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Aj keď býva občas ťažké porozumieť tejto žene, nie
je to zlý, či zákerný človek. Žije však tak intenzívne a rýchlo, akoby sa jej život mal skončiť za
pár chvíľ. Pôsobí tak, akoby katastrofa bola za dverami a ona sa musí zabezpečiť pred ňou čo
najlepšie. Často dlho žije podľa ustálených morálnych zásad, verí v spravodlivosť a rozum, no
stačí nejaký otras a už sa na všetko díva inak, je schopná konať celkom proti svojej výchove, či
predošlým pravidlám. Ak bude vyrastať vo vyrovanom prostredí, podarí sa jej vyhnúť priveľkým
ťažkostiam a ovládnuť tento svoj strach a obavy, teda bude dobrou ženou a aj dobrou matkou.
No ak má okolo seba problémových ľudí, sama sa stane ťažko ovládateľnou a jej konanie bude
nepredvídateľné. Toto meno je vhodné pre znamenia Baran, Lev, Panna, Strelec, Blíženci a
vhodnou farbou je žltá.
TATIANA
Tatiana má v sebe autoritatívnu črtu a vie iných inšpirovať, nadchnúť a pohne aj s človekom,
ktorý sa na všetko díva negatívne. Má toľko energie, chuti do boja a odhodlanie nevzdávať sa,
že všetci okolo bývajú jej povahou nadšení. Vždy pomôže iným a dbá aj o svoju dobrú pracovnú
povesť. Lenže v láske a citoch sa správa rovnako energicky a autoritatívne, čo žiadnemu
mužovi priveľmi neimponuje. Preto Tatianám dlho trvá, kým nájdu takého muža, ktorý im bude
vyhovovať a dokáže zvládnuť ich správanie, usmerniť ich energiu a aj skrotiť ich panovačnosť.
Nemôžu byť šťastné po boku neistého a nespoľahlivého muža, musia si svojho vyvoleného vážiť
a obdivovať ho. Keďže však sami dokážu oveľa viac, ako priemerný muž, ťažko hľadajú takého,
čo by ich zaujal. Ak dáte svojmu dieťaťu takéto meno, dávate mu úspech v práci, v kariére, no
spôsobíte mu aj citové problémy a ťažkosti s nadväzovaním harmonických vzťahov. Toto meno
je vhodné pre znamenia Váhy, Kozorožec, Vodnár a Baran, vhodnou farbou je fialová.
TEODOR
Osobným číslom tohto mena je 8 - Peniaze. Vhodná farba je fialová a je vhodné pre znamenia
Baran, Blíženci, Rak a Lev. Teodor je typom muža, ktorý sa vie obracať a konať v pravý čas aj
bez pomoci iných. Nemá obavy z neúspechu a prípadné porážky berie ako niečo normálne, nie
tragické. Jeho postup je vždy plný originality a jeho nápady bývajú z veľkej časti úspešné.
Teodor sa neobáva žiadneho nebezpečenstva, vždy sa spolieha na vlastné sily, preto býva
obľúbeným spoločníkom nielen v mužskej, no i ženskej spoločnosti. V láske sa za každú cenu
drží svojich morálnych zásad a ak mu jeho vyvolená nevyhovie vo všetkých jeho požiadavkách,
nevie popustiť a radšej sa jej vzdá. Koná vždy otvorene a priamo, neznáša klebety a ohováranie
poza chrbát.
TERÉZIA
Terézie vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru, príjemné prostredie a vedia vyčariť na každej
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tvári úsmev. Sú preto vyhľadávané a uznávané, málokto o nich vie povedať niečo zlé. Pôsobia
ako sprostredkovateľky, pozývajú k sebe zaujímavých ľudí a zoznamujú ich s inými ľuďmi, takže
sa snažia dávať dokopy nové známosti. Nejde len o spoločenské stretnutia, ale aj o obchodné.
Vždy sa snažia získať pre seba nejaký ten malý, nenáročný obchod, ktorý by im niečo vyniesol
bez veľkej námahy. Je totiž pravda, že sa rady nechávajú svojím okolím rozmaznávať a snažia
sa vždy zvaliť zodpovednosť na iných. Každú úlohu, ktorú dostanú, sa snažia vybaviť čím skôr,
len aby mali čím viac času na svoje hobby, či na lásku. City sú pre nich dôležité a vždy majú
snahu vytvoriť harmonický vzťah. Toto meno má osobné číslo 2 - Dobrota a je vhodné pre Ryby,
Vodnára, Barana, Pannu. Pozitívnou farbou je pre nich žltá.
TIBOR
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Vhodná farba je hnedá a je vhodné pre znamenia
Strelec, Panna, Škorpión, Ryby a Kozorožec. Tibor to nemá v živote jednoduché. Jeho ideály
sú veľké a snaží sa vždy pôsobiť ako silný muž. Často však koná pod vplyvom súcitu a nevie
povedať nie. Preto býva často zneužívaný, klamaný a stáva sa ľahkou obeťou iných. Nevie
odporovať a len v máločom si vie stáť za svojím názorom. Jediné, na čom mu skutočne záleží,
je rodina a jej bezpečnosť. Kvôli svojim blízkym obetuje všetko a všetkých, preňho je vždy
rodina základ a bez podpory svojich blízkych by možno ani nič nedokázal. Preto Tiborom ani
tak veľmi nejde o úspech v kariére, ako o citovú spokojnosť a harmonické manželstvo. Tomuto
podriaďujú svoju osobnosť a snažia sa prekonať aj veľké názorové rozdiely, len aby boli všetci
rodinní príslušníci spokojní.
TICHOMÍR
Pre týchto mužov nič nie je nemožné,vždy sa snažia získať čím viac pre seba a nemajú žiadne
zábrany. V mladosti sa často stávajú obeťami nezodpovedných ľudí a začínajú svoj život
mnohými konfliktami, často aj so zákonom. Ich osobným číslom je 5 - Riziko, čo v ich prípade
ešte prilieva olej do ohňa. Vždy dokážu využiť svoje nadanie a získať si priateľov z rôznych
kruhov. Postupne sa im ujasňuje, čo by ich v živote zaujímalo a zabúdajú na veselé zábavky a
zaháľanie, ktoré ich priťahovali v mladosti. Neradi sa zdôverujú iným, najradšej by si všetko
nechali len pre seba, pretože si uvedomujú originalitu svojich myšlienok a neradi sa delia so
svojím úspechom. Sú to rozhodní a schopní ľudia, majú okolo seba dobré vibrácie a tak často
priťahujú príživníkov a zbytočných ľudí, ktorí im závidia a zväčša ich len využívajú. Toto meno je
vhodné pre znamenia : Vodnár, Baran, Býk, Kozorožec a Panna. Vhodnou farbou je modrá.
TIMOTEJ
Osobným číslom tohto mena je 3 - Schopnosť. Timotej vie čo a ako, no málokedy sa mu chce.
Lenivosť a netrpezlivosť sú najhoršími prekážkami v jeho ceste za úspechom. Inak je vždy
zvedavý a pátra po pôvode všetkého okolo, teda by sa hodil na prácu vyšetrovateľa, či
právnika, alebo prokurátora. Má v sebe stále pochybnosti o iných, o ich cieľoch a plánoch, či o
ich pravdovravnosti. V citoch býva stály, no vždy žiarli a ťažko sa s ním žije, pretože od svojej
partnerky požaduje dôkazy vernosti a neznáša akékoľvek zatajovanie. Miluje dobrodružstvá a
nové myšlienky, ale nerád obetuje niečo z vlastného vrecka na to, aby tie dobrodružstvá mohol
prežiť. Nie je rozhadzovačný, práve naopak, veľmi šetrí, len aby mal starobu zabezpečenú a
kvôli budúcnosti nevyužíva prítomnosť. Toto meno je vhodné pre znamenia : Rak, Lev, Panna a
Váhy, vhodnou farbou je žltá.
TOMÁŠ
Jeho osobným číslom je 3 - Schopnosť. Tento muž sa časom prepracuje až k najvyšším
postom a dosiahne také bohatstvo, o akom sa mu ani nesnívalo. Pokiaľ je ponechaný sám na
seba, vie sa postarať o všetko a dokáže sa presadiť. Ak však chceme, aby plnil naše vlastné
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sny a ciele, potom mu ubližujeme a ničíme ho. On sám sa stane významným a silným,
potrebuje jedine tichú podporu a lásku, spojenú s absolútnou dôverou. Ak mu vytvoríme
dostatok priestoru a nebránime mu, potom sa môžeme spoliehať na jeho šťastie a šťastnú
hviezdu, ktorá ho povedie a nakoniec aj uspeje. Toto meno je silné samo osebe, jeho nositeľ
dosiahne naozaj každú métu, každý cieľ, on sám však vie, že všetko musí ísť postupne a
pomaly, že sa nemá ponáhľať, ani riskovať. Toto meno je vhodné pre znamenia : Vodnár,
Strelec, Baran, Lev a vhodnými farbami sú modrá a zelená.
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