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Kopsumma: 9 – Simbolizē pilnību 
 
I  – 4 … Kvadrāts – organizētība struktūra 
N  – 3 … Trijstūris – cēlonis, process, sekas 
GA  – 1 … Aplis – vienots veselums 
 
Inga ir kā visnotaļ stabila māja (strukturēta un loģiska) – ar 
skaistu fasādi un jumtu (interesanta un piesaistoša), krāšņu 
dekoru vai skatu pa logu (kādā jomā noteikti oriģināla), kas 
kopumā veido skatam patīkamu ainavu (9). Kopumā ļoti 
pozitīva, pievilcīga, gudra un līdzjūtīga, jo prot radīt stabilitātes, 
viegluma un attīstības jeb virzības sajūtu vienlaicīgi.  
Raksturojošie vārdi ir – stabilitāte, vitalitāte un mērķtiecība. 
 
Kas būtu jāpilnveido sevī:  
jāprot atturēties no stingru iedomāto robežu zīmēšanas sev 
apkārt, pārlieki stereotipi un sabiedrības viedoklis var traucēt 
attīstību; jākontrolē, lai vieglums nepārvēršas bezatbildībā; 
jākontrolē, lai mērķtiecība nepārvēršas spītībā un pašmērķī; 
kopumā jāiemācās kontrolēt emocijas. 

 

Ja apvieno visas trīs klasiskās ģeometriskās pamatfigūras, iegūstam vienotu sistēmu, kas veidota 
no lielākās dažādības. Līdzīgi ir ar šo vārdu – tā īpašnieces ir tik atšķirīgas, ka viņām diez vai 
būs iespējams atrast vienotu raksturojumu.  
Tomēr šai vārdā izpaužas visas to veidojošās un raksturojošās struktūras: 
- (4) vispirms jau vēlme visu strukturēt un saprast, organizēt un kārtot (sev vien zināmā veidā); 
- (3) tālāk diezgan labas komunikācijas spējas un lidojums, kā taurenim, kas tiecas uz gaismu, 

vai kā kāpšana stikla kalnā (savi ideāli un romantika); 
- (1) noslēgumā dubults ES – pašpārliecinātība un pašapziņa (lai gan ne vienmēr citiem 

izrādīta) … un, tai pašā laikā, dubulta deva vientulības (kas ārēji reti redzama); 
- (9) kā iepriekšminētā kopsavilkums – sakārtota un gudra, labestīga un izpalīdzīga, romantiska 

un pievilcīga, mērķtiecīga un pašpietiekama. 
 
Stabila būtne (4) ar savā ziņā pretrunīgu iekšējo pasauli (3 un 1). Ārēji stabila un komunikabla, 
iekšēji ļoti mainīga, taču loģiska un mērķtiecīga, cenšas darboties godīgi un sabiedrībai noderīgi, 
īpaši izteikta taisnīguma izjūta un līdzjūtība (9). Ne vienmēr spēj izlemt, tādēļ dažkārt šķiet, ka 
paļaujas uz gadījumu, tomēr analizējot dziļāk, izrādās, ka lēmums iekšēji ir bijis pārdomāts un 
tikai tad pieņemts. Mēdz būt ļoti tieša un atklāti iestāties pret netaisnību. 
 
Sākotnēji tiekoties (4) var rasties maldīgs priekšstats, ka viņa ir noslēgta un klusa … 
Iepazīstoties tuvāk, ieraudzīsiet (3) komunikablu (dažkārt pļāpīgu), ļoti dzīvīgu un aktīvu būtni, 
kas var (1) izrādīties ļoti mērķorientēta. Dažkārt, var būt pārāk izteikta vēlme sasniegt izvēlēto 
mērķi (laikam divi 1 vārda beigās dod savu ietekmi), tādēļ nepieciešams sevī pārdomāt – vai 
mērķis ir mērķis vai tikai vēlme panākt savu‼! Taču, skaitļu pozitīvās vibrācijas pamatā 
darbojas tikai tad, ja Inga strādā ar sevi un ir nepārtrauktā attīstībā. 
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