
Prāts Fiziskais Emocijas Intuīcija Summa
Pamatlicējs A 1 E 5 I 1, O 7, R 2, Z 7 K 2
Uzturētājs H 8, J 1, N 5, P 8 W 6 B 2, S 3, T 4, X 6 F 8, U 6, Q 1, Y 1
Nobeidzējs G 3, L 3 D 4, M 4 C 2, V 6
Summa
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VĀRDA nozīmes izskaidrojums
Vārds - visbiežākā mantra cilvēkam. Vārds, no vienas puses, 
atspoguļo, kā mēs jūtamies sabiedrībā un, no otras puses, kā 
mūs uztver. Vārds – Tā ir karma, kuru jāizdzīvo šajā dzīvē. Uzvārds  – 
ar ko atnāk šajā dzīvē, tā ir karma – saknes, arī kolektīva karma (ģimene, 
tauta, nacionalitāte). Vārds, uzvārds parāda, kā mēs izpaužamies, 
kā darbojamies  dzīvē. Ja 0 (nulle) – šī sfēra nav attīstīta un viņu vajag 
attīstīt, tur visvairāk jāpiestrādā. Burti, viņu skaits parāda, kāda apziņas 
daļa aktivizējas, dominē, jo vairāk burtu, jo labāk. 
Prāts – kāda cilvēkam pieeja dzīvei
Fiziskais – cilvēka darbība 
Emocijas – kā skatās uz dzīvi: caur emocijām vai nē
Intuīcija – cik paļaujamies uz intuīciju  
Pamatlicējs – uzsākt, radīt, izveidot       
Uzturētājs – uzturēt, strādāt, ievest kārtību
Nobeidzējs – kā nobeidz lietas

Rindu summas nozīme:
1 – dominēšana
2 – labi kooperācijai, partnerattiecībām
3 – veiksme, tiek dots
4 – spēcīga koncentrācija uz rezultātu, ņem visu pats
5 – ļoti labi jebkurai darbībai; labi sarežģītām darbībām; dara cilvēku jūtīgu pret 

apstākļiem, situācijām
6 – tieksme, darbības uz harmoniju, lai visi būtu apmierināti; ļoti labi jūt cilvēkus 

emocionāli
7 – ļoti savdabīgi; netradicionāla, ļoti individuāla pieja; tikai no savas intuīcijas 

pozīcijām; momentāla saprašana būtībā, ja viss ir kārtībā, pretēji – viss ir 
pilnīgi pretēji

8 – ļoti sarežģīta, stresaina, bet tas ir sistemātisks darbs; visu dara pats; vientuļš 
vilks; pret citiem tikpat nežēlīgs kā pret sevi darbā

9 – impulss; nevar uzturēt un saglabāt
Latviešu valodā:  Ā=AA, Ē=EE, Ī=II, Ū=UU
Č=CH, Ģ=GJ, Ķ = KJ, Ļ=LJ, Ņ = NJ, Š =SH, Ž = ZH
Patskaņi: a, ā, e, ē, i, ī, u, ū, o
Līdzskaņi: b, c, č, d, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž, dz, dž

Burtu nozīme
Vārda skaitli iegūst, saskaitot vārdā (uzvārdā) katra atsevišķā burta numeroloģisko vērtību. Vairāki  
vārdi – vairākas lomas dzīvē. Vēdiskajā numeroloģijā izmanto latīņu burtus, un tiem atbilst sekojoši skaitļi.
A I J Q Y 1 Ā - AA Č – C H  P E E T E R I S
B C K R 2 Ē – EE Š – S H  8 5 5 4 5 2 1 3
G L S 3 Ī - II Ž – Z H  summa 33= 6
D M T 4 Ū - UU Ļ – L J
E N 5 Ķ – K J  B E E R Z I  N J S H
U V W X 6 Ģ – GJ  2 5 5 2 7 1 5 1 3 8
O Z 7  summa 38 = 2
F H P 8  kopā 71 = 8

Runa ir par Hariša Džohari sistēmu. Citās sistēmās atsevišķas burtu vērtības var būt atšķirīgas. 

⎛ http://www.sanatansociety.org/vedic_astrology_and_numerology.htm#.UsU2V2QW16o



1 – visā un visur gribēs dominēt; pilnīgi orientējas uz sevi un absolūti ignorē citus, tie viņiem ir tikai līdzekļi; nepacietīgi: izdarīt tūlīt un neka-
vējoties; optimisti, vienmēr cer uz labāko; ies savu ceļu,  
nevienu neklausīs, pārliecināt viņus nevar; uz neatkarību par jebkuru cenu. Viņiem var būt taisnība un arī tieši pretēji. Vienmēr vaino 
citus.

2 – tiecas kontaktēties, grib, lai attiecības būtu vieglas un labas; svarīga attiecību saglabāšana. Kompleksi, neizlēmība, nepārliecinātība  
attiecībās; nemīl atbildību, steigu, asas kustības. Vajadzīgas jūtas, iedvesma.

3 – mīl izrādīties, kompāniju, lai visi viņus klausītos draudzīgā atmosfērā; lai būtu labi un priecīgi visiem.  
Ļoti lielas ambīcijas; spēcīgs radošais impulss; mīl tusēties, runāt, pievērst sev uzmanību. Viņu mērķis – kompānijas dvēsele, tamada. 
Visu laiku vajadzīgi jauni iespaidi, jauni cilvēki. Grib būt jupiteru gaismā. Labi zin un saprot cilvēkus. Bieži greizsirdīgi – viņiem vajag, lai 
viss grieztos apkārt viņiem.

4 – praktiska, bet ļoti nestandarta pieeja, domāšana. Tiecas pēc stabilitātes un aizsardzības. Rahu vienmēr izsauc bailes par rītdienu.  
Nebaidās ne no kāda darba, mīl to un noteikti izdarīs. Neparedzamība, šad, tad negaidīti maina domas, pārliecību un līdz ar to apkārtē-
jos cilvēkus.

5 – visvairāk vajadzīga brīvība, nemīl režīmu; ļoti dzīvi, kustīgi, ziņkārīgi; visu laiku vajag jaunus iespaidus. Visu uzņemas, bet neizdara līdz 
galam. Maina savu dzīvi apzināti, kad nav nekā jauna, tad maina.

6 – gatavi visiem palīdzēt, piedāvāt sevi; uzņemas atbildību par citiem; labi jūt, kas ir labi, kas slikti. Viss, kas saistīts ar mīlestību, jūtām, ļoti 
interesē; mīl būt vajadzīgi visiem par jebkuru jautājumu. Tiecas pēc pilnības, bet grib arī citus pilnveidot pēc saviem ieskatiem. Mokās, 
ja nav citiem vajadzīgi; sirsnīgi maldās.

7 – mīl vientulību; sapņot par mūžīgo, prinčiem; romantiķi; haoss galvā, ko viņi bieži jauc ar realitāti. Ļoti viegli viņus apmānīt; sapņi sajauku-
šies ar realitāti. Mīl būt noslēpumaini, tas no kompleksiem. Viegli ievainojami. Ļoti mīl dabu, it sevišķi ūdeni. 

8 – mīl strādāt un iegūt rezultātus; viņus vajag obligāti lielīt par padarīto darbu, bet mīl arī neatkarību; grib būt arī priekšnieks, bet strādājot. 
Ļoti praktiski domājošs, organizēts un punktuāls. Cietsirdīgs, auksts prāts, bez kompromisiem; ļoti konkrēts, ambiciozs, bet ja neizdo-
das, tad vaino sevi. Var ar viņu runāt un sarunāt, pieņem kritiku, gatavs mainīties.

9 – ideālists, gatavs pievērst savai ticībai; ļoti temperamentīgs un vienmēr neapmierināts; visu laiku meklē kaut ko jaunu. Enerģijas izkliede, 
karstās emocijas traucē uz kaut ko koncentrēties. Tā ir viņu lielākā problēma. Romantiķi (sadega uz bābām). Patstāvīgi kaut ko izdomā, 
visu laiku kaut kādas vēlmes, ja nepiepilda, tad slimības. Agresija, nesakārtotība un no otras puses ļoti uzticas citiem, neprot noteikt 
robežu. Jāiemācās koncentrēties uz kaut ko vienu.



Rindu summas nozīme: prāts, fiziskais, emocionālais, intuīcija
1 Prāts – spējīgs uz orģinālām idejām; spēja uztvert jaunu informāciju un izdarīt orģinālus secinājumus; nemīl opozīciju un kad iebilst; neiecietīgs pret citu 

domām; uzspiež savas
1 Fiziskais – dominēšana; pastāvīgi aizņemts ar praktisko darbību; ass savās darbībās
1 Emocijas – dominēšana; nospiest savu partneri uz ceļiem; interesē tikai savas emocijas
1 Intuīcija – diezgan attīstīta; idejas atnāk pašas; labi prot izmantot

2 Prāts – dod iespēju savākt informāciju; iespēja mācīties; der sistemātiskam, piņķerīgam darbam; labi sastrādāties ar citiem; ideāls skaitlis darbam kolektīvā
2 Fiziskais – labi darbosies kolektīvā; var uzlabot, uzturēt procesu; kaut ko uzsākt – ne visai
2 Emocijas – patoloģiska tieksma pēc attiecībām; ja kāda nav blakus, jūtas ļoti slikti; jūt citus; ideāla sieva, vīrs; cenšas apmierināt partneri
2 Intuīcija – ļoti attīstīta; mēdija spējas var būt; viņiem nevajag analizēt; vislielākās problēmas: šaubas, dara pretēji intuīcijai 

3 Prāts – atradīs izeju no jebkuras situācijas; viegli risina problēmas; spēlējoties atrisina; viegla, nenopietna pieeja, risinājumi, bieži virspusēji un nepareizi
3 Fiziskais – neordināras darbības, artistiska; viegla, ekspansīva, bezrūpīga, nepacietīga darbība
3 Emocijas – kaprīzi; viss, lai apmierinātu savas vēlmes, sapni; ļoti liela vēlme pēc mīlestības, arī paši spējīgi uz to
3 Intuīcija – ne visai, bet tiek lietota diezgan efektīvi

4 Prāts – ļoti praktiska pieeja; domā skaitļos un konkrēti; baidās no orģināliem risinājumiem, bet ļoti attīstīts veselais saprāts
4 Fiziskais – ļoti darbspējīgi; nevar sēdžt bez darbības
4 Emocijas – nopietns un ļoti lojāls; emociju kompleksi
4 Intuīcija – ir un ļoti spēcīga, bet galīgi neizmanto; cenšas to ignorēt un darboties loģiski, praktiski

5 Prāts – ātrs prāts, daudzpusīgs, interesējas par visu vienlaicīgi, ātri maina intereses objektu; vienmēr kaut ko jaunu, neprot iedziļināties lietu būtībā
5 Fiziskais  – labi darbam kolektīvā, ātri adaptējas; labi konkurencei; labi kritiskās situācijās, jo ātri pieņem lēmumu
5 Emocijas – ļoti virspusējas; nepastāvīgums jūtās, vienmēr meklē piedzīvojumus; brīvība
5 Intuīcija – darba intuīcija; ļoti jūt cilvēkus un pieņem lēmumus no tā, bet bieži neuzticas tai; caur intuīciju atnāk pareizais lēmums, bet nepaļaujas un sāk ap-

spriest ar citiem un čiks vien iznāk



6 Prāts – viņa apziņa ir orietēta uz citiem, viņu problēmām; ļoti labi saprot citus un atrast kopēju valodu ar viņiem ir viegli
6 Fiziskais  – vienādā mērā ir orientēta dzīvei ģimenē un ārpus tās; sabalansēts, gan uz citiem, gan uz sevi; tendence uz skaisto, tā meklēšana; iet palīgā citiem
6 Emocijas – vairāk ieinteresēts savās emocijās, dzīvo tajās; orientēts uz ģimenes dzīvi; nebaidās atbildības
6 Intuīcija – vairāk paļaujas uz savām domām, intuīciju nekā citu

7 Prāts – pieņem lēmumus pats, pamatojoties uz savām domām; nepieņem citu cilvēku palīdzību, strādā patstāvīgi, neiesaista citus; lēmumus pieņem vienatnē; 
daudz saprot, bet nerunā par to; nemīl citu padomus

7 Fiziskais – darbojas individuāli, patstāvīgi, neiesaista citus, darbojas vienatnē; slikti strādāt kolektīvā; bieži viņus nesaprot; dīvaini; nemīl troksni, svētkus; 
pelēkais kardināls

7 Emocijas – ļoti emocionāls, bet slēpj to; nemīl stāstīt par savām emocijām; dziļi personīgi pārdzīvojumi, kompleksi; pastāvīgi iekšēji strādā, cenšoties pēc 
pilnības

7 Intuīcija – vienreizēja, kolosāla; lēmumi nāk no paša, vienmēr zina, ko darīt, bet neklausa to, pēc tam nožēlo; vairāk par citiem jūt cilvēkus; apziņas attīstība

8 Prāts – ļoti praktiski domājoši, stipri orientēti uz veiksmi, iet uz to; diezgan skopi; zin ko grib
8 Fiziskais – orientēti uz praktisku darbību; viemēr sasniedz labus rezultātus savā darbībā; praktiski domājoši; vienmēr ir darbības plāns
8 Emocijas – orientēti uz karjeru; emocijas saistītas ar darbu, citas otrā plāna; ļoti lielas prasības pret citiem, tieksme dominēt; var paļauties uz viņiem nelaimē
8 Intuīcija – virzība uz reālo dzīvi, tās reālijām, praktiska; citu vajadzības jūt ļoti labi; orientēta uz to, lai palīdzētu citiem

9 Prāts – ideālisms, negribēšana strādāt ar detaļām; ļoti dinamisks, līdz ar to virspusējs, tāpēc bieži viņus piemāna
9 Fiziskais  – ļoti enerģiskas, emocionālas darbības, orientētas uz praktisko rezultātu
9 Emocijas – karstas, sentimentālas; ļoti iemīlas un orientēti uz uzticību
9 Intuīcija – emocionāls raksturs; ja ir iedvesma, tad arī intuīcija ir; diezgan vāji attīstīta, jo daudz  

emociju

0 Prāts – nemīl vai baidās pieņemt lēmumus; netic sev; neloģiski spriedumi; grūti mācīties; baidās strādāt ar konkrētu materiālu, situāciju; lido mākoņos
0 Fiziskais – nav iedvesmas; bez idejas, motivācijas, impulsa, emocijas strādāt nevar; ja labs garastāvoklis, tad labi, ja nē, tad nekā
0 Emocijas – emocijas vai nu neattītītas vai apspiestas; emocionāli grūti kontaktējas; depresijas; nav emocionālu prieku; citus nesaprot, citi nesaprot viņu
0 Intuīcija – orietēta vairāk uz saviem refleksiem; materiāla, fiziska pieeja; arī garīgajam praktiska pieeja; grūti pieņemt abstraktas lietas, procesus; vai arī ļoti 

nepareiza intuīcija, līdz ar to nepareizi lēmumi


