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ŽANETA
Osobným číslom tohto mena je 1 - Vodca. Žanety vo svojom osobnom živote pôsobia veľmi
jemne a žensky, túžia po nehe a láske. V ich povahe je však aj jedna výrazná črta a tou je
ambicióznosť. Za každú cenu sa chcú dostať do popredia, získať si uznanie a nájsť si cestu k
úspechu. Nič im nezabráni dosiahnuť to, čo chcú a obetujú nielen seba, no aj druhých, len aby
to získali. Vedia neuveriteľne ovplyvňovať iných, intrigovať a podrazia aj najlepšiu priateľku, ak
cítia, že im stojí v ceste. Radšej teda buďme opatrní, keď sa stretneme s takouto ženou a nikdy
proti nej nebojujme. Ak máme niečo, čo ona chce, dobrovoľne sa toho vzdajme, lebo tak
budeme mať pokoj. V citoch sú Žanety stále, milujú jedného muža, ale ak je potrebné niekam
sa dostať pomocou iných mužov, nebránia sa nevere. Pre nich to nie je nič zlé, ony využijú
každý prostriedok na to, aby sa presadili. Toto meno je vhodné pre znamenia : Váhy, Lev,
Panna, pretože tieto znamenia dokážu zmierniť vplyv jej osobného čísla na jej povahu a tak sa
z nej stane viac citlivá a ovplyvniteľná žena. Vhodnou farbou je žltá, tá v Žanetách podporuje
intuíciu.
ŽELMÍRA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Tieto ženy sú úskočné a málokto o nich vie
povedať pravdivý výrok. Vždy sa snažia klamať iných a majú naporúdzi množstvo masiek, ktoré
hocikedy menia a správajú sa dosť nevypočitateľne. Úprimné sú iba ku svojim blízkym, v rodine
rátajú s porozumením a podporou a aj sami to poskytujú. Kvôli rodine, deťom, manželovi, či
priateľom, sa dokážu celkom obetovať a bojovať za ich záujmy. Vedia iných podporiť, uznať im
zásluhy a málokedy iným závidia. V určitom čase ich života však príde zlom a ony začnú svoju
povahu meniť k horšiemu. Treba im vtedy pomôcť znovu nájsť tú správnu cestu, lebo inak sa už
na nich nebudeme môcť nikdy spoľahnúť. Toto meno je vhodné pre znamenia : Panna,
Kozorožec, Býk, Ryby a vhodnou farbou je modrá.
ŽIGMUND
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. V spojení s mužskou osobnosťou pôsobí veľmi
sugestívne a lákavo. Tento muž nemá problém nájsť si priateľov, či priateľky, ani si ich udržať.
No sám občas túži po samote a hĺbavosti, preto sa niekedy bez varovania stratí a nedá o sebe
vedieť dlhý čas. Nevie byť verný, ani stabilita nie je jeho silnou stránkou, no aj keď nevie milovať
iba jednu, má rád všetkých ľudí. Záleží mu na prospechu iných, je mysliteľom a dobroprajným
človekom. Jedinou zápornou vlastnosťou je jeho podozrievavosť. Keď nechá priestor svojim
podozreniam a nekonzultuje to s okolím, potom sa z neho stáva zlomyseľný a neúprimný
človek, ktorý nevie nikomu dôverovať. To je teda druhý extrém tejto osobnosti. Toto meno je
vhodné pre znamenia : Strelec, Baran, Býk, Kozorožec, Váhy a Vodnár. Vhodnou farbou je
červená.
ŽOFIA
Osobným číslom tohto mena je 7 - Tajomnosť. Hovorí sa jej aj Tajomná žena, je teda ťažko
prístupná a jej osud je vždy výnimočný. Priťahuje k sebe mnohé vibrácie a aj mnohé skúšky, v
ktorých musí ukázať silu svojho charakteru. V jej živote bude veľa sklamaní, veľa prekážok na
ceste ku šťastiu, no vždy sa dokáže presadiť a dosiahnuť úspech. Lenže pre ňu je pojem
úspech celkom iný, ako pre jej okolie, ona sa nedíva na svet ako na niečo materiálne, ona žije
podľa iných zásad a iných smerníc, teda je dosť nezvyčajná pre priemerných a materiálne
založených ľudí. Ak vyrastá v takej spoločnosti, kde nemá pochopenie, potom je to naozaj ťažké
a keďže je veľmi súcitná, nevie sa brániť zneužívaniu a využívaniu. Jej city sú vášnivé a nikdy
nimi neplytvá na viac strán. Je verná a rada bude trpieť, kým ten druhý pochopí veľkosť jej obetí
a ocení ju. Toto meno je vhodné pre znamenia Panna, Váhy, Lev, Býk a Škorpión. Vhodnými
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farbami sú zelená, žltá a oranžová.
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