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Interesantākās iezīmes personāla vadītājiem
Mazā burta t šķērssvītra
atrodas vidējā zonā vai
tuvu tās augšmalai
Mazā burta t šķērssvītra
atrodas kātiņa galā
Mazo b, l, h augšējie loki
harmoniska garuma un
platuma

Zems pašvērtējums,
nenotic saviem
panākumiem
Lieli mērķi, pašpaļāvība,
godkāre, labs kopējais
paštēls
Harmoniskas ētiskās,
garīgās, filozofiskās
normas

Mazā d kātiņš īsāks kā
vidējās zonas augstums

Patstāvīgums

Mazo m, n augšdaļa ir
apaļa vai plakana

Pirms lēmuma
pieņemšanas nepieciešama
visa informācija
Zibenīgi uztver situācijas,
cilvēkus

Mazo m, n augšdaļa smaila

Mazie m, n pārvēršas
viļņotā līnijā

Ātra lēmumu pieņemšana,
uzticēšanās

Starp rindām ir atstarpe

Skaidra domāšana

Augšējās rindas apakšējie
loki ietiecas apakšējās
rindas vidējā zonā
Skaidri salasāmi mazi
burtiņi
Apaļo burtu iekšpuse tīra

Uzņemas par daudz
pienākumu, veidojas
apjukums
Koncentrēšanās

Apaļajos burtos loks labajā
pusē
Apaļajos burtos loks
kreisajā pusē
Apaļajos burtos divi loki
veido trešo
Atvērums apaļo burtu
augšpusē

Ja pavaicās, pateiks visu kā
ir
Nepasaka visu

Ideāla iezīme

Ideāla iezīme

Ieteicams sūtīt uz
filozofiska rakstura
kursiem, semināriem
Rutīnas darbs

Vadošs amats, lēmumu
pieņemšana neparedzētās
situācijās
Vadošs amats ar
uzticamiem informācijas
avotiem
Amats, kurā svarīgi visu
salikt pa plauktiņiem

Amats, kur nepieciešama
iedziļināšanās
Godīguma sastāvdaļa
Amats, kur jāglabā
noslēpumi

Slēpj kaut ko no sevis
Neērti runāt patiesību

Vienmēr viss jāpārbauda

Tieksme pļāpāt

Darbs, kur daudz jārunā

Mazie g, f veidoti kā
astotnieki
Mazā t kātiņš vilkts no
augšas uz leju
Mazais e pārvilkts, bez
loka
Mazo m, n loku augstums
samazinās

Plūstoša doma

Orators, rakstnieks

Nepieņem, neuztver jaunas
idejas
Prasme labvēlīgi pastāstīt
sliktas lietas

Rutīnas darbs

Mazo m, n loku augstums
palielinās

Bailes no citu domām par
sevi

Uzmundrinošs kolēģis

Nav līniju augšējā zonā

Nav ētisko un morālo
normu

Stingra kontrole

Mazā t šķērssvītra ļoti gara

Entuziasms

Mazie t, d zīmēti kā
apgāzti v burti

Ietiepība, pastāvēšana pie
sava

Vadošs amats,
virzītājspēks
Amats, kurā jāpierāda sava
taisnība

Runā tieši, bez aplinkiem
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Kāds mazais burts rakstīts
izteikti lielāks
Loki mazo t, d kātos

Tieksme neklausīt
autoritātēm
Izteikta jūtība pret kritiku

T, f uzvilkti kā zvaigznīte,
neatraujot pildspalvu

Neatlaidība pabeigt iesākto

Līnija no apakšējās zonas
neatgriežas vidējā zonā,
bet virzās uz leju
Asas smailes apakšējā
zonā

Bailes pabeigt iesākto

Izteikti gari loki apakšējā
zonā

Daudz enerģijas, uzņēmība

Fizisks darbs. Savu
noteikti panāks

Izteikti gari un plati loki
apakšējā zonā

Lētticība. Iztēle fiziskā
plānā. Enerģija

Nepieciešamas biežas
pārmaiņas un kontrole

Vienādi gari un plati loki f
burtam

Vienlīdz labi plāno un
izpilda

Rakstītās līnijas perfekti
taisnas

Visu dara kārtīgi, atgriežas
un pielabo

Punkts uz i, j tuvu kātiņam

Laba atmiņa, ievēro detaļas

Automehāniķis,
pulksteņmeistars.
Jāuzmana termiņi
Amats, kur svarīgas detaļas

Burts sākas ar taisnu līniju
no apakšējās zonas

Aizvainojums

Var darīt kaut ko par spīti

Burta nobeigums tiecas uz
augšu

Tieksme būt pamanītam,
grozīties prožektoru
gaismā
Raizējas, ko par viņu teiks
citi
Vēlme parādīt savu
individualitāti

Darbs ar publiku

Cilpa lielajos burtos, kur
tās parasti nav
Punkts uz i, j zīmēts kā
aplītis
Akurāti uzzīmēts mazais r
burts
Burta t šķērssvītras ar asu
nobeigumu

Fiziska agresija

Nepabeidz projektus.
Kontrole. Labāk darbā
nepieņemt
Papildus abonements uz
sporta zāli

Var izmantot kā
motivējošu spēku
Jāsaka daudz
komplimentu, jāļauj
izpausties

Zelta rokas
Nav problēmu pateikt asus
vārdus

Lielas atstarpes starp
vārdiem
Burti sākas ar lielu loku

Nepieciešama plaša
personiskā telpa
Tieksme uzņemties
atbildību pār cilvēku grupu

Mazā t šķērssvītra pārsvarā
atrodas kātiņa kreisajā
pusē
Mazā t šķērssvītra tiecas uz
leju
Mazais p sākas ar smaili
vai cilpu augšpusē

Vilcināšanās, atlikšana uz
vēlāku

Izliektas horizontālās
līnijas

Daudz patiesu
komplimentu, iejūtīga
izturēšanās

Uzstājība, tieksme panākt,
lai citi klausa
Tieksme strīdēties
Paškontrole

Vajadzīgs savs kabinets
Dabisks līderis. Ja nebūs
vadošā amatā, vai nu
aizies, vai kļūs par faktisko
vadītāju
Stingri jākontrolē darba
gaita, lai iekļautos
termiņos
Vadošs, kontrolējošs amats
Amats, kur jāpierāda sava
taisnība

