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ZDENKA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Vhodná farba je žltá a červená, je vhodné pre
znamenia Baran, Lev, Strelec, Kozorožec. Zdenka sa celý život snaží a postupuje vpred aj cez
mŕtvoly. Aj keď vie využívať aj ženské zbrane, radšej by bojovala ako muži - priamo a otvorene.
Málokedy však nájde dobrých priateľov, alebo partnerov a len za cenu veľkého sebazapierania
vie udržať rodinu pokope. Ona je panovačná a schopná, dokáže zabezpečiť všetko a vždy,
preto ju rozčuľuje každý neschopný človek a ak sa nedajbože zamiluje do niekoho takého,
potom sa v nej vytvára napätie a to ju ničí. Nemala by sa teda vzdávať sama seba a radšej
ukončiť nesprávny vzťah, ako sa ničiť. Pokiaľ sa bude spoliehať len na seba, tak vždy dosiahne
to, čo chce, len musí postupovať plánovane a nie náhodne.
ZDENKO
Muž s týmto menom to nemá v živote ľahké. Jeho osobným číslom je 3 - Schopnosť, ale je aj
zodpovedný a precízny. Vždy sa snaží všetko dotiahnuť do konca, urobiť všetko dokonale a
nevie odoprieť pomoc iným. Má veľa priateľov, ale skutočne blízki sú mu iba rodinní príslušníci.
Iba ľuďom z vlastnej krvi dokáže veriť a spoliehať sa na nich. Učí sa viac na chybách iných, ako
na svojich a preto je veľmi nedôverčivý. Neznáša polovičatosť,snaží sa vždy mať prehľad o
svojej finančnej situácii a dáva si pozor na každého vplyvného človeka vo svojej blízkosti. Je
ťažké žiť s takým človekom, pretože o svojich citoch nič nepovie, málokedy sa správa jemne a
nežnosť je preňho neznámy pojem. Ale miluje verne a vytrvalo, záleží mu na rodine a snaží sa
udržať všetko v norme, zabezpečiť každému dostatok financií. Toto meno je vhodné pre
znamenia Kozorožec, Býk, Rak, Panna a vhodnou farbou je oranžová.
ZINA
Ziny vytvárajú okolo seba dobrú atmosféru, príjemné prostredie a vedia vyčariť na každej 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 nsažia 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 3 - Schopnosť a je vhodné pre
Ryby, Vodnára, Barana, Pannu. Pozitívnou farbou je pre nich žltá.
ZITA
Ženy s takýmto menom nie sú typykými predstaviteľkami nežného pohlavia. Správajú sa dosť
nepredvídateľne a vypočítavo, vždy vedia, ako iných zmanipuovať a použiť pre seba. No sú
natoľko šarmantné a príjemné, že nikto sa na nich nehnevá dlho a aj keď vyvedú niečo zlé,
prejde im to. S mužmi to však majú ťažké, lebo ak s av ich prkatickom a rozumovom nazeraní
na svet objavia city a citový chaos, potom sa zmenia na celkom nové osobnosti. Vedia
bezmedzne dôverovať, sú tolerantné a precítia každý neúspech svojho vyvoleného. No ak po
dlhšej dobe nenastane zlepšenie, ich rozum sa akoby naraz "zapol" a hneď si vymyslia spôsob,
ako to všetko zmeniť a zbaviť sa príťaže, čiže neschopného muža, ktorý ich neuživý, alebo na
ktorého sa nwedá spoľahnúť. Sú teda realistky a vedia dosiahnuť každý cieľ, len nesmú nechať
v sebe voľnosť citom a vášňam. Toto meno je vhodné pre znamenia : Panna, Váhy, Strelec,
Kozorožec, baran a vhodnou farbou je modrá.
ZLATICA
Jej osobným číslom je 4 - Sila. Žena s týmto menom je plná aktivity, všetky svoje sny dokáže
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splniť a vie sa aj ubrániť zbytočným citových výkyvom. Je realistka, hľadá pre seba schodné
cesty a bez veľkých nárokov sa aj zamiluje. Všetko berie s nadľadom, je to skôr chlap, ako
žena, najmä v uvažovaní o svete a svoje potreby si vždy zabezpečí sama. Je skvelou matkou a
manželkou, no ak ju deti opustia a manžel sklame, nestane sa z nej neurotická osobnosť, nájde
si proste niečo iné. Je to skvelá a nádherná osobnosť, ale často je sama, lebo málokto znesie
jej úspechy a schopnosť prijímať údery, akoby sa nič nestalo. Toto meno je vhodné pre
znamenia : Lev, Strelec, Vodnár, Škorpión a Baran. Jej farbou je žltá.
ZLATKO
Toto meno má osobné číslo 5 - Riziko. Má v sebe veľa dobrých síl, priťahuje k sebe tiež len
dobro a príjemné zážitky. Keď niekto má takéto meno, je v bezpečí a nehrozí mu nič
nepríjemné. Jedine pod vplyvom iných sa stáva, že Zlatkovi sa nedarí, alebo nemá jasno vo
svojich plánoch. Pokiaľ sa spolieha iba na seba, svoje "ciťáky" a intuíciu, tak je nezadržateľný a
uspeje aj v tom najťažšom boji. Dokáže si získať podporu u každého a má na svojej strane vždy
nejakú tú zálohu, pre prípad náhlej zmeny k horšiemu. Toto meno je vhodné pre znamenia Lev,
Váhy, Baran a Strelec, vhodnou farbou je žltá.
ZOJA
Osobným číslom tohto mena je 6 - Nežnosť. Takáto žena má otvorenú a úprimnú povahu, vždy
čaká od života len dobré a málokedy uverí o iných niečo zlé. V živote to nemá ľahké, pokiaľ ale
nežije v usporiadanej a dobre zabezpečenej rodine. Ak je postarané o jej základné potreby,
potom je schopná rozvinúť svoj talent a danosti, môže uspieť v umeleckom svete a získať veľkú
slávu. No potrebuje pomoc, podporu a najmä dôveru, aby sa mohla uplatniť. Nie je vhodná pre
jednotvárnu, nudnú a stále sa opakujúcu prácu, musí cestovať, žiť v kontakte s mnohými ľuďmi
a najmä sa vydať čím neskôr. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, váhy, Lev, Strelec a
Vodnár, vhodnou farbou je oranžová.
ZOLTÁN
Osobným číslom tohto mena je 9 - Génius. Má v sebe ukryté mnohé nadania a talenty, ale nie
vždy dokáže bystro a rýchlo reagovať. Má občas problémy s koncentráciou a často zabúda aj
dôležité udalosti. No aj keď nie je tým najpozornejším, je aspoň úrpimným a priamym
človekom.Nie je to však z nejakej vrodenej mravnosti, ale preto, že by si žiadne klamstvo
nepamätal dlho a tak si radšej šetrí svoju pamäť na iné záležitosti. V láske je to prelietavé vtáča,
nikdy sa nevenuje jednej partnerke dlhý čas, potrebuje zmenu a nezáväzné vzťahy. Ak sa však
rozhodne oženiť sa, určite bude zopár rokov tým najvernejším, najmä ak ho jeho partnerka
bude podporovať v práci. Jeho pracovné nápady sú naozaj skoro až neuveriteľne originálne a
šetria nielen čas, no aj ľudí. No práve preto, že dokáže vymyslieť také postupy, ktoré znižujú
potrebu ľudskej práce, mnohí z jeho okolia sa ho obávajú, lebo cítia, že by ľahko mohol
spôsobiť ich odvolanie, ako zbytočných pracovníkov. V práci teda nebude obľúbený, ale zato sa
nakoniec dostane medzi známe osobnosti a aj po finančnej stránke to bude dobré. Toto meno
je vhodné pre znamenia : Lev, Baran, Vodnár, Strelec a vhodnou farbou je modrá.
ZORA
Zora je typom ženy, ktorá stále niečo skrýva, nerada prezrádza svoje tajnosti a najmä
nedôveruje ľuďom okolo seba. Už odmala býva dosť neistá, hľadá stále nejakú pomoc, či oporu
a z každého neúspechu urobí tragédiu. Jej osobným číslom je 7 - Tajomnosť, ale jej citlivosť a
intuitívnosť je zameraná iným smerom, nie pozitívnym. Cíti okolo seba vibrácie, má dobrý
odhad na ľudí, ale vždy sa obáva, vždy je pesimistická a práve vlastnými obavami si privolá
väčšinu svojich ťažkostí, či problémov. Keby prekonala svoj strach, dokázala by uspieť v
čomkoľvek, lebo Šťastena je na jej strane, no ak nevyužije svoje nadanie na nič iné,iba na
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sťažnosti a obavy, naozaj nebude mať v živote úspech. U nej presne platí "Pomôž si človeče, aj
Boh ti pomôže", teda sama musí začať konať, aby dosiahla úspech. Toto meno je vhodné pre
znamenia Lev, Strelec a Baran, lebo tieto znamenia zmiernia jej negativizmus a dodajú jej vaic
odvahy do boja o svoju vlastnú budúcnosť. Vhodnou farbou je zelená.
ZUZANA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. 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
Zuzany 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, kto sa im dostane do cesty, keď za niečo bojujú, stane sa
obeťou, pretože ony 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 okolností. Toto meno je vhodné pre
znamenia : Váhy, Panna, Strelec, Baran, Lev, Býk a vhodnou farbou je zelená.
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