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Töö

 Sõnnist ülemus
Sõnni on sageli kirjeldatud võimukana. Tõsi, Sõnnist ülemus tunneb end oma rollis 
mugavalt, kuid eelistab hoida tagaplaanile ja lasta kõigil rahulikult oma rida ajada. 
See eeldab loomulikult, et töötajad on hästi koolitatud ja teavad täpselt, mida Sõnnist 
ülemuselt oodata. Sedasorti eeldused ei õigusta end sugugi alati, kuigi Sõnnid võta-
vad enamasti aega, selgitamaks töötajatele, kuidas nad täpselt tegutsema peavad. 
Reegleid ja regulatsioone on nii vähe kui võimalik, kuid Sõnn nõuab, et neid järgitaks 
vankumatult.

Kuidas Sõnnist ülemuselt palka juurde küsida
Kui tahate Sõnnist ülemuselt palka juurde küsida, peate enne korralikult valmistuma. 
Määrake kohtumine vähemalt nädal aega ette, sest see jätab teile aega kirja panna 
kõik oma eelnevad saavutused, mis näitaksid ülemusele, et väärite palgatõusu. Võtke 
see dokument kohtumisele kaasa ja jätke lahkudes Sõnnist ülemusele. Rääkige kohtu-
mise ajal rahulikult ja ärge avaldage vähimatki survet. Laske faktidel rääkida enda 
eest, kuid sõnastage seejuures oma nõudmised selgelt. Kui te seda päriselt teha ei 
plaani, siis ärge ähvardage, et lahkute firmast, kui teie soovi ei täideta. Kui te oma 
sõnadele kindlaks ei jää, et võta Sõnnist ülemus teid enam kunagi tõsiselt. Sõnnist 
ülemust ei maksa tühja ähvardada.

Kuidas Sõnnist ülemusele halbu uudiseid edastada
Pehmendage hävitavat lööki eelnevalt millegi meeldivaga. Väga tähtis on Sõnnist 
ülemus uudiseks ette valmistada, hoolitseda, et õhkkond oleks mugav ja pingevaba. 
Ärge pahvatage uudist välja pärast ebamugavat vaikust; pigem andke talle alustuseks 
taustainfot, mis selgitaks läbikukkumise põhjuseid. Vastutust võttes avaldate Sõnnist 
ülemusele muljet. Te ei tohiks mingi hinna eest süüdistada juhatajat, firmat ega mõnd 
töökaaslast. Mõelge varakult välja, mida vastata, kui ülemus uurib teilt, mida kavatsete 
olukorra parandamiseks ette võtta ja mis suunas edasi liikuda.
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Vähist kallim ja huumor
Vähid võivad naerda, eriti omaette, aga see ei tähenda alati, et neil on lõbus. Sageli 
on see närviline naer, nende katse eirata midagi, mis neid häirib. Vähile meeldib teha 
omavahelisi nalju, itsitada, teha grimasse ja vihjeid, mis ütlevad midagi vaid teile 
kahele. Sellised omavahelised naljad mõjuvad talle rahustavalt, kuid ärritavad sageli 
teisi sõpru ja pereliikmeid.

 Vähist abikaasa
Vähist abikaasa jaoks on kõige tähtsam ehitada turvaline ja mugav kodu. Pole asja, 
mida Vähk elukoha juures tähtsaks ei pea, ja nii tahab ta, et kõik oleks täpselt tema 
meele järele. Kodu on koht, kus Vähk tahab veeta nii palju aega kui vähegi võimalik, 
ja seepärast mõtleb ta targalt ega jäta endale mugavat ja praktilist kodu kavandades 
välja ühtegi pisiasja. Kui Vähk avastab, et tema ruumile või asukohale on seatud 
piirangud, mida ta ei saa muuta, võib ta minna endast välja. Vähist abikaasa peab 
saama vabalt kulutada pidevate ehitus- ja remonditööde peale.

Pulmad ja mesinädalad Vähist abikaasaga
Vähist abikaasal on vaja tunda end nagu kodus ja pikad mesinädalad võõras kohas 
ei ole talle meele järele. Seepärast on hea korraldada mesinädalad Vähile tuttavas 
paigas, vahest mõnes sellises, kus ta on aastate vältel varem käinud. Enamikul juhtu-
del on asukoht Vähi jaoks romantikast tähtsam. Vähk on arvatavasti juba otsustanud, 
mida hakata peale koduga, kuhu tagasi lähete, ja tal on valmis plaan, kuidas kodu üles 
vuntsida, et see oleks täpselt selline, nagu ta tahab.

Igapäevaelu Vähist abikaasaga
Kui Vähist abikaasa on end oma pesas sisse seadnud, 
võib ta olla üsna rahul ja õnnelik. See õnn peegeldub 
tema suhtumises abikaasasse, just nagu pahameel, kui 
ta peaks seda tundma. Nagu Kuu, nii peegeldavad ka 
need kuuolendid oma tundeid teiste peale ja seetõttu 
on parem hoida Vähk heas tujus. Hoolitsege selle eest, 
et üür, laen ja kommunaalmaksed saaksid tasutud 
ja teie eelarvest jääks Vähile korralik summa, 
millest teha iganädalasi oste. Vähid armastavad 
toitu ja on suurepärased kokad ning teie saate 
seda kõike nautida.

võib ta olla üsna rahul ja õnnelik. See õnn peegeldub 
tema suhtumises abikaasasse, just nagu pahameel, kui 
ta peaks seda tundma. Nagu Kuu, nii peegeldavad ka 
need kuuolendid oma tundeid teiste peale ja seetõttu 
on parem hoida Vähk heas tujus. Hoolitsege selle eest, 
et üür, laen ja kommunaalmaksed saaksid tasutud 
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Vähist abikaasa ja raha
Vähist abikaasa ei taha igast kulutatud sendist ette kanda või selleks teie luba küsida 
ja nii peab ta olema (mõistuse piires) vaba kasutama raha, ilma et peaks kartma 
pidevat kriitikat või ülekuulamist. Samas võib Vähk suhtuda väga kriitiliselt sellesse, 
kuidas tema abikaasa perekonna raha kulutab. Kõige parem on jätta lõviosa koduseid 
kohustusi Vähi kanda, kuid leppida temaga kokku eelarves, eriti summades, mis 
kuluvad mitmesuguste tegevuste peale. Vähid suudavad kulutamist piirata, nad 
võivad olla isegi kogujad, kui see mõte peaks neile pähe tulema.

Vähist abikaasa ja truudusetus
Vähid on suurema osa ajast teie kõrval, aga kui nad üksi kuhugi lähevad, ei taha nad, 
et neid sel teemal küsitletaks. Kui Vähk peaks teid päriselt petma, jääb see ilmselt 
saladuseks, millele langeb aastate jooksul läbitungimatu loor. „Kas ta tegi seda või 
ei teinud?“ kõlab suur küsimus, millele te ilmselt kunagi vastust ei saa. Kui peaksite 
Vähist abikaasat otsesõnu truudusetuses süüdistama, keeldub ta teile vastamast ja kui 
peaksite temas kahtlema, võib ähvardada isegi lahutusega.

Vähist abikaasa ja lapsed
Hoolivad, pühendunud ja empaatilised Vähid on suurepärased vanemad. Aga Vähid 
võivad mõjuda lastele ka lämmatavalt, sest ei anna neile vabadust, mida lapsed nii 
meeleheitlikult ihkavad. Sageli aheldavad Vähid oma lapsed raudsete kettidega enda 
külge ega lase neil saada täiskasvanuks. Vähkide puhul pole asi kontrollivajaduses, 
vaid nad lihtsalt ei suuda ega taha lastest lahti lasta. Sageli tunnevad Vähist vanemad, 
et peavad langetama tähtsaid otsuseid laste eest, ega soovi kuulda ühtegi vastuväidet.

Vähist abikaasa ja lahutus
Vähist abikaasast lahutamine võib olla väga piinarikas protsess. Vähi tunded on süga-
vad ja tema emotsionaalne side abikaasaga tugev, mistõttu on tal sageli vaja pärast 
lahutust abikaasaga suhtlema jääda. See tähendab, et Vähk võitleb iga teie majas oleva 
asja eest – nende hulka kuulub mõistagi ka maja ise –, millele tal on enda arvates 
õigus. Et Vähk on kulutanud kodule palju aega ja energiat, tahab ta tõenäoliselt selle 
kogu täiega endale saada. Kui võimalik, jätke kodu Vähile ja lastele ning püüdke eluga 
edasi liikuda. 

Vähist armuke
Vähid on osavad varjajad ja neid tõmbab salasuhete poole. Vähist armukesed suuda-
vad kokkuleppest kinni pidada ja just Vähi diskreetsus on see, mis muudab sellise suhte 
võimalikuks ja nauditavaks. Võib öelda, et Vähist armuke ei näe armastuse jagami-
ses midagi halba, ja läheb seega oma elukaaslase või abikaasa juurde tagasi puhta 
südame tunnistusega. Sageli avaldavad teiega jagatud emotsioonid tema peamisele 
suhtele head mõju ja tõstavad pikemas plaanis hoopis selle kvaliteeti. Vähist armuke-
sega võib salasuhe kesta nädalaid ja isegi aastaid.
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AmbUR
22. november – 21. detsember

Sõbrad  
ja perekond

Amburist sõber
Amburist sõpradega on väga tore aega veeta. Enamasti võtavadki Amburid teiega 
ühendust siis, kui tahavad teiega koos lõbutseda. Amburid ei kurda ega palu teilt kuigi 
sageli abi ning hoiavad mured endale, tehes rõõmsat nägu. Sõbrana võite utsitada 
teda aeg-ajalt südant puistama, sest tundeid alla surudes ja üksipäini muretsedes võib 
Ambur langeda depressiooni. Vahel võivad Amburid olla liiga optimistlikud ja teil 
tuleb nad maa peale tagasi tuua, isegi kui see protsess on valus.

Kuidas Amburist sõbralt abi paluda
Amburist sõbrad on alati valmis aitama, kuid selleks peate nad enne kätte saama. 
Kui teil õnnestub pälvida Amburi tähelepanu  – enamasti peate jätma talle hääl-
sõnumi või saatma paar tekstisõnumit  –, saavad nad teie murest teada ja kui 
teil peaks abi olema vaja silmapilk, on nad sedamaid teie ukse taga. Kui Ambur 
veendub, et teil on tõesti abi vaja väga kiiresti, pole midagi, mida ta teie heaks 
ei teeks. Kui kriis on möödas, ei jää Amburist sõbrad kuigi kauaks teie juurde  
passima.

Kuidas Amburist sõbraga suhelda ja ühendust hoida
Amburist sõpradel pole enamasti vaja pidevat suhtlust. Nad on oma sõprus suhetes 
kindlad ega pea vajalikuks pidevalt oma tundeid tõestada ega teistelt tõestust 
saada. Aga aeg-ajalt lepivad Amburist sõbrad teiega kokku kohtumise, et saaksite 
vestelda ning jagada oma viimaseid uudiseid ja põnevaid kuulujutte ühiste tutta-
vate kohta. Amburid on harjumustes kinni (vähemasti suhetes) ja seepärast võite 
regulaarselt kord kuus midagi koos teha või kohtuda, kui see Amburi töögraafikuga  
klapib.
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