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Vieną lietingą 2007-ųjų spalio popietę vėl apsi-
lankiau savo gimtajame mieste Filadelfijoje. 
Trumpam paskambinau Davidui Borgenichtui, 
Quirk books prezidentui ir leidėjui, pasakyti, kad 
esu mieste. Jis skubiai mane pasikvietė. Tuoj pat 
nuskubėjau pažįstamomis akmenimis grįstomis 
senamiesčio gatvėmis. Paspaudžiau šios neįprastos 
leidyklos durų skambutį. Įleido administratorius. 
Belaukiant Davido staiga mano dėmesį patraukė 
ant sienos iškabinti įrėminti „Blogiausių scenarijų 
knygų“ apdovanojimai. Anksčiau su Davidu nie-
ka da nebuvome susitikę, tačiau mudu vieną kitam 
pristatė bendras draugas Rickas Lighstonas iš 
Amerikietiškų knygų centro Amsterdame – šiame 
mieste Rickas ir aš gyvenome. Buvau sužavėtas šilta 
ir atpalaiduojančia Quirk leidyklos darbo atmosfera. Davidas mane pasitiko ir 
pasiūlė atsisėsti prie ilgo stalo konferencijų salėje, priešais knygų lentynas. 
Tarp kitų leidinių čia buvo ir mano „Paslaptinga gimtadienių kalba“. 

Rickas man pasiūlė su Davidu aptarti naują knygos projektą. Lyg skaitydamas 
mano mintis, Davidas staiga padrąsino mane pasidalinti bet kokiomis būsimo 
projekto idėjomis. Paminėjau keletą besisukusių mano galvoje. Davidas 
kruopščiai jas pasižymėjo, tada, mane pertraukęs, tarė: 

– Turiu idėją naujai knygai. Tai būtų astrologijos knyga apie kitą žmogų. 

– Kitą žmogų? – priblokštas paklausiau. 

– Taip, – atsakė jis. – Žinote, XX a. dešimtajame dešimtmetyje viskas buvo 
„aš-aš-aš“. Žmonės buvo pamišę dėl knygų, kuriose pasakojama apie juos 
pačius. Jūsų „Paslaptinga gimtadienių kalba“ atitiko tą tendenciją. Turiu ome-
nyje tam tikrą astrologinį vadovą, kuris pasakoja, kaip prisiartinti prie kitų 
žmonių pagal jų Zodiako ženklą, iš esmės, kaip elgtis su Ožiaragiu, Liūtu, 
Dvyniais ir t. t. bet kurioje gyvenimo srityje. 

ĮŽANGA

Gary’is Goldschneideris
Gimęs gegužės 22 d. 
Zodiako ženklas – Dvyniai
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Po šešių mėnesių, 2008-ųjų balandį, su Davidu susitikome jau ne Amsterdame, 
nes jis keliavo į Londono knygų mugę. Sėdėdamas priešais mane prie stalo 
Liuksemburgo kavinėje Spui, jis apibrėžė kartu su personalu sugalvotus pagrin-
dinius knygos skyrius: darbas, meilė ir draugai bei šeima. Po kiekviena katego-
rija buvo paantraštė: Svarstyklės viršininkas, Vandenis meilužis, Dvyniai drau-
gas ir t. t. O po kiekviena iš šių buvo dar šešios dalys, tokios kaip kreipimasis 
į Svarstykles viršininką dėl didesnio atlyginimo, seksas ir Vandenis meilužis, 
pinigų pasiskolinimas iš Dvynių draugo. Šiam projektui buvo numatytas pri-
trenkiantis žodžių skaičius – apie 170 000–180 000. Tačiau kadangi kiekviena 
iš trijų „Paslaptingos gimtadienių kalbos“ knygų turėjo apie pusę milijono 
žodžių, mes abu žinojome, kad galiu tai padaryti. 

Pamaniau, ir iki šiol manau, kad Davido idėja yra nuostabi. Šiais laikais žmonės 
yra labiau susidomėję kitais ir galbūt truputį mažiau domisi savimi. Tik vėliau 
suprasiu, kad tai knyga, kurią visada norėjau parašyti. Iš tikrųjų pristačiau ją 
leidėjams kaip savo saulės Zodiako ženklų knygą. Jaučiau, kad galiausiai atėjo 
laikas dar vienam svarbiam šio žanro leidiniui. Tokiam, kurio trūko smalsumui 
šioje populiarioje srityje patenkinti nuo 1970-ųjų ir Lindos Goodman sensaci-
ngos knygos „Saulės ženklai“. Mūsų bendrų idėjų ir interesų derinys suteikė 
malonų impulsą parašyti šį tomą. Dėkoju Davidui ir visam Quirk personalui už 
mūsų bendrą kūrybą, tapusią tokia nuostabia patirtimi. Nemanau, kad kada 
nors taip mėgavausi rašydamas knygą, kaip jaučiausi rašydamas šią. 

Gary Goldschneider 
Amsterdamas 

2008 m. lapkritis



Avinas
GIMIMO DATA KOVO 21 D.–BAL ANDŽIO 20 D.

Avinas yra pirmasis Zodiako ženklas, atstovaujantis labai ryškiai ugniai. Tai yra grynas 
bei itin intuityvus ženklas. Kadangi jų valdančioji planeta yra Marsas, Avinai linkę būti 
stiprūs, agresyvūs ir atkaklūs, primygtinai siekiantys pasirinkti savo kelią ir laimėti. Nors 
dažnai vaikiški ir atviri, juos gali būti sunku emociškai pasiekti. Jiems nelengva išreikšti 
savo sudėtingus jausmus. Jiems nepatinka būti analizuojamiems. Galvodami apie save, jie 
taiko požiūrį: „Ką matote, tą ir gaunate.“
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DArBAs

AVINAS

Darbas

Avinas viršininkas
Avinai viršininkai yra lyderiai iš prigimties. Taigi kolektyvui nekils daug dvejonių, 
kuria kryptimi veikti. Akivaizdu, aišku ir reiklu – šie ugningi individai iš darbuotojų 
reikalaus įvykdyti kiekvieną įsipareigojimą ir skirti visą energiją bei dar daugiau. 
Patogiai jausdamiesi šiame vaidmenyje, jie trokšta priimti sprendimus ir pamatyti, 
kaip jie vykdomi. Būdami tikri individualistai jie natūraliai gerbia ir kitų individua-
lumą. Jie yra stebėtinai atviri ir netgi tikisi, kad jų darbuotojai veiks patys, kai supras, 
ko iš jų tikimasi. 

Kaip prašyti Avino viršininko pakelti atlyginimą
Avinai viršininkai tikriausiai jums iš anksto tai numatys. Panašu, kad jie pasiūlys 
jums jį padidinti (patys, jeigu jūs to nusipelnėte), netgi jei to neprašysite. Tačiau 
tai taip pat reiškia, kad jeigu to prašysite, tikriausiai jums bus atsakyta. Avinai virši-
ninkai mėgsta būti kilniaširdžiai, bet tik tada, kai tai yra garantuota. Jiems sukelia 
didelį įspūdį ir susidomėjimą jūsų atliktas dramatiškas sandoris, suteikiantis kolek-
tyvui naują kibirkštį ir kryptį. Stabilus ar darbštus elgesys juos mažiau žavi, todėl 
ištikimo, bet neatkreipiančio į save dėmesio darbuotojo jie gali ir nepastebėti. 

Kaip pranešti blogas naujienas Avinui viršininkui 
Įsitikinkite, kad dėvite apsauginį šalmą. Po pradinės visažinės tylos Avinai viršininkai 
yra linkę prarasti emocijų kontrolę (laikykitės taisyklių ir nešaukite, nerėkaukite ar 
nemėtykite daiktų). Raudona veido spalva gali būti antrasis įspėjimo ženklas. „Žemės 
drebėjimai“ tęsiasi keletą minučių, bet, panašiai kaip vasaros audros, praeina gana 
greitai. Viena alternatyva yra paprasčiausiai įteikti Avinui viršininkui pritrenkiančią 
ataskaitą raštu ir tada greitai atsitraukti. 

Kaip organizuoti keliones ir / arba pramogas Avinui viršininkui
Avinai viršininkai jaučiasi labai maloniai, kai sutvarkote reikalus tiksliai taip, lyg 
jie patys būtų tai padarę. Jie jaučiasi ne taip maloniai, jei jūs to nepadarote. Taigi 
bandyti pažinti jų specialius troškimus ir norus yra būtina jūsų sėkmei. Kadangi 
organizavimas nėra jų stiprioji pusė, jie gali visiškai priklausyti nuo jūsų, kad darbas 

STIPRYBĖS

Įkvepiantis 
Dinamiškas 
Pažangus 

SILPNYBĖS

Užsispyręs 
Įsitempęs 
Neapdairus 

BENDRAVIMO STILIUS

Karingas 
Valdingas 
Tiesmukas

KOVO 21 D.–
BALANDŽIO 20 D.
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būtų puikiai atliktas. Turėkite omenyje, kad jiems patinka įspūdingi mostai ir jie 
nepagailės išlaidų, norėdami gerai pasirodyti. Jie ypač pastabūs smulkmenoms, 
parodančioms jūsų jautrumą jų prioritetams. Taigi Avinai viršininkai itin vertins 
tuos, kurie nueis papildomą mylią. Pasielgtumėte gerai, jeigu iš anksto įspėtumėte 
savo viršininko mėgstamiausią restoraną, viešbutį ar kelionių agentą apie jo pagei-
davimus.

Sprendimų priėmimas ir Avinas viršininkas
Avinai viršininkai visus svarbius sprendimus paprastai priima patys ir dažniausiai 
neprašo jūsų patarimo. Taip sakant, jiems patinka, kad būtumėte ryžtingas, kai 
kalbame apie jūsų pačių priimamus sprendimus, tik sulaikykite kvėpavimą, kai 
jie pamatys, ką jūs padarėte. Priimdami sprendimus ir duodami įsakymus Avinai 
viršininkai netoleruos nepaklusnumo ir nesusipratimų. Taip pat jie dažnai nekeičia 
nuomonės. Susidūrę su sunkumais ar nesėkmėmis jie gali suversti kaltę jums, rody-
dami į tai, ką jie suvokė kaip jūsų lankstumą ar silpnumą. Kai gyvenimas ima darytis 
sunkus, geriausia drąsiai įgyvendinti jų doktrinas ir švelniai priminti apie jų origi-
nalius įsakymus. 

Kaip padaryti įspūdį ir / arba motyvuoti Aviną viršininką
Pirmas žingsnis yra atkreipti Avino viršininko dėmesį. Geriausia tai padaryti ne 
nuolatiniais švelniais priminimais apie save, bet paprastu, gerai apgalvotu planu, 
kuris gali greitai prasiskverbti pro Avino gynybą. Jį pristatykite kai būsite tik dviese, 
kadangi nepatariama trikdyti Aviną viršininką prie kolegų. Nebandykite „šliaužioti“ 
prieš Avinus viršininkus ar pristatyti savo kalbą užuolankomis ar subtiliai – nuo to jie 
taps dar nekantresni. Trenkus savo planą kaip žaibą iš giedro dangaus geriausia kurį 
laiką palikti juos apstulbusius ramybėje. Jie sugrįš prie jūsų tada, kai bus pasiruošę. 

Kaip rengti pasiūlymus ir / arba pristatymus Avinui viršininkui
Su Avinais viršininkais geriausia tai daryti trumpai ir maloniai. Savo pagrindines 
mintis / rezultatus geriau atskleisti pradžioje, o ne laikyti iki pabaigos. Detalizuo-
kite svarbiausius punktus iš sąrašo, kuriame ne daugiau kaip penki elementai. 
Nebijokite nurodyti jūsų planui būdingų problemų ir nesumažinkite išlaidų bei jam 
parengti skirtų pastangų. Avinus viršininkus traukia iššūkiai, dažnai neįtikėtini ar 
netgi neįmanomi dalykai sukelia jų kovinę dvasią. Įsitikinkite, kad palikta daugybė 
erdvės jų asmeniniam įsitraukimui, be kurio pasiūlymas negalėtų būti įgyvendintas. 
Kadangi jų susierzinimas dažnai būna stiprus, bandykite rengtis prislopintomis ar 
neutraliomis spalvomis ir stiliumi.

Avinas darbuotojas
Nepaisant stipraus polinkio į nepriklausomybę, Avinai darbuotojai labai gerai vado-
vaujasi taisyklėmis ir perima kryptį iš savo vadovų. Kartu jie staigiai pastebės vadovų 
klaidas ir pamatys jų planų trūkumus bei spragas. Paprastai apie tokius dalykus jie 
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nutyli iki tos dienos, kai būna išprovokuojami ar neteisingai apkaltinami padarę 
klaidą. Tada jie pateiks visą jiems primestų nesąžiningų ir neteisingų reikalavimų 
sąrašą. Tikėkitės, kad Avinai darbuotojai ateis su pasiūlymais, kaip viską pakeisti. 
Tačiau taip įvyks tiktai tada, jeigu jie jaus, kad kolektyvas ar viršininkas yra jiems 
atviri. 

Darbo pokalbis ir / arba Avino darbuotojo pasamdymas
Darbo pokalbyje dalyvaujantis Avinas ieško, kaip atlikti aiškią, gerai apibūdintą 
užduotį – be jokių dviprasmiškų ir pernelyg pramanių reikalavimų. Darbo pokalbis 
su Avinu ir jo pasamdymas bus sėkmingas, jei bus atliekamas aiškiai. Ypač svarbu 
susilaikyti nuo „pagardinimų“, nes klaidingi ar apgaulingi pažadai nebus užmiršti. 
Nesupainiokite Avino faktus atspindinčio požiūrio su entuziazmo trūkumu. Nauji 
Avinai darbuotojai yra puikiai pasirengę sutelkti savo milžinišką energiją greitoms 
užduotims. Linksmos, optimistinės nuostatos yra efektyviausios, norint išryškinti jų 
geriausias savybes. 

Kaip pranešti blogas naujienas arba atleisti iš darbo Aviną darbuotoją
Tai gali būti sunku. Avinai mano, kad dirba gerai, todėl nelengva parodyti jų 
nesėkmes. Daugumai Avinų nesėkmė yra sudėtingiausias gyvenimo elementas, su 
kuriuo reikia susitvarkyti. Be to, Avinams darbuotojams dažnai trūksta objektyvumo 
vertinant save ir savo darbą, jie mato tik tai, ką nori ar ką reikia matyti. Blogoms 
naujienoms ar atleidimui iš darbo juos reikėtų ruošti po truputį – per keletą savaičių. 
Jeigu tai įmanoma, perspėkite iš anksto, duokite ženklą, kad galėtų 
prisitaikyti ir įspėjimai jų pernelyg nepaveiktų. Visomis priemo-
nėmis stenkitės vengti imtis staigių veiksmų prieš Avinus – iš jų 
galite sulaukti lygiaverčių staigių ir ugningų reakcijų, dėl kurių 
nemaloniai pasijaus visi su tuo susiję žmonės. 

Kaip keliauti ir pramogauti su Avinu darbuotoju
Nors sugeba išgyventi iš to, ką turi lagamine, dauguma Avinų 
darbuotojų geriausiai atsiskleidžia saugioje ir šeimyniškoje 
aplinkoje. Apskritai jie yra dinamiški individai, tačiau gali kilti 
sunkumų prisitaikant prie naujų, nuolat besikeičiančių situacijų. 
Ilgoje kelionėje juos gali apimti sąmyšis, o tai apribotų jų efek-
tyvumą. Kalbant apie pasilinksminimus, Avinai darbuotojai gali 
būti puikūs organizatoriai. Jie gali suorganizuoti pietus, šventes 
ir vakarojimus mieste kolegoms, klientams ir viršininkams. Jiems 
gerai sekasi šioje srityje todėl, kad jie žino, kas kitiems patinka. 
Taipogi jie moka įteikti išskirtines dovanas.

Kaip skirti užduotis Avinui darbuotojui
Kai užduotis yra aiškiai apibrėžta, paprastai nekyla problemų. Avinai darbuotojai 
labai gerai žino, kas jiems nepatinka. Jie leis jums apie tai sužinoti iš anksto. Taigi juos 
reikėtų padrąsinti išreikšti savo jausmus, pasakyti, ar gali atlikti skiriamą užduotį be 
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nereikalingo jaudulio ar streso. Tačiau būna atvejų, kai Avinus darbuotojus galima 
pastūmėti ar padrąsinti priimti mažiau trokštamą užduotį. Taip atsitinka tada, kai 
vadovas ar viršininkas yra tikras, kad jiems ji patiks, nors dėl jos teks „sušlapti kojas“. 

Kaip motyvuoti ar padaryti įspūdį Avinui darbuotojui
Pinigai gali stipriai motyvuoti vidutinį Aviną darbuotoją. Tokį, kuris tiki, kad jeigu 
esate rimti, ne žodžiais, o veiksmais parodysite, kad jį remiate. Premijos gali būti 
stiprus apdovanojimas motyvuojant Avinus darbuotojus. Turėdami milžiniškos 
energijos, Avinai darbuotojai dažniausiai neprieštarauja dirbti viršvalandžių, kad 
uždirbtų truputį papildomų pinigų. Tačiau jais reikia pasirūpinti, užtikrinti, kad jie 
nepersitemptų, nerealiai vertindami savo galimybes. Nors galite nustebinti Aviną 
darbuotoją, ir jis tai priims ir sunkiai dirbs dėl skirtos užduoties, bet būkite atsargūs, 
stebėkite, kad jis nepalūžtų pervertinęs savo jėgas. 

Kaip susitvarkyti su Avinu darbuotoju, jam vadovauti ar jį kritikuoti
Avinai darbuotojai yra ypač jautrūs kritikai. Jie gali su ja susitvarkyti, jeigu skiriate 
laiko paaiškinti, ką norite pasakyti. Tačiau jie gali būti itin jautrūs ir giliai įsižeisti dėl 
šiurkščios, neapmąstytos pastabos. Jie taip pat gali susitvarkyti su priekabia kritika, 
besitęsiančia diena po dienos, nors ir praranda „storą odą“, nuo kurios toks negaty-
vumas galėtų „atšokti“. Norint prie jų priartėti, reikėtų pamėginti priversti juos nusi-
juokti ar bent nusišypsoti iš savo trūkumų ar iš kažko komiško ar juokingo įtemptoje 
situacijoje. Apskritai, Avinus darbuotojus lengva suvaldyti ir jiems vadovauti, kol 
esate su jais sąžiningi, neapgaudinėjate ar nesiūlote klaidingų garantijų. 

Avinas kolega
Iš Avinų bendradarbių apskritai galima tikėtis, kad laikysis bendrų įsipareigojimų 
ir turės pozityvų požiūrį į darbą. Tačiau juos lengva nuvilti (tai dažnai lemia nega-
lavimus ar visišką depresiją), todėl kolegos vis turi juos patikinti, kad yra vertingi 
kolektyvui. Avinams svarbu darbe jaustis reikšmingiems ar netgi būti įvykių centre, 
ir šis poreikis turėtų būti patenkintas. Ne visiems Avinams reikia būti „žvaigždėmis“ 
ir išsiskirti iš grupės. Paprastai pakanka to, kad jie būtų vertinami už vaidmenį, kurį 
atlieka. 

Kaip paprašyti Avino kolegos patarimo
Dauguma Avinų bendradarbių jausis maloniai, kad jūs pasirinkote pasikonsultuoti 
būtent su jais. Jie padarys viską, ką gali geriausio, kad jums padėtų. Tačiau dėl jų 
tiesmukiško ir pernelyg nuomone pagrįsto požiūrio, jų patarimus išklausykite, bet 
nebūtinai jais sekite. Kadangi Avinai kolegos stebės, ar jūs pasinaudojote jų pata-
rimu, turite būti pasiruošę antrajai ar netgi trečiajai diskusijai. Jeigu nesate tam pasi-
ruošę, tada pirmiausiai neturėtumėte prašyti jų patarimo, kadangi tokius dalykus 
jie priima gana rimtai. Duoti lengvabūdišką ar atsainų patarimą jiems nebūdinga. 
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Kaip paprašyti Avino kolegos pagalbos
Avinams patinka, kai jų paprašoma pagalbos. Jie apskritai padarys, ką gali, kad jums 
pagelbėtų. Nesvarbu, kiek pastangų pareikalaus tas darbas, į kurį juos įtraukiate. 
Prisiminkite, kad Aviną bendradarbį žavi iššūkiai ir jam reikia jaustis svarbiam ir 
vertinamam. Turėti stiprų Aviną kaip pagalbos draugą gali būti akivaizdus priva-
lumas. Tačiau turite būti atsargūs ir nesikreipti į juos per dažnai ar nepriversti jų 
pasijusti taip, tarsi jie būtų išnaudojami. Taigi geriausia saugoti jų pagalbą atsargai – 
atsitiktiniems skubiems reikalams, o ne kreiptis jos kasdien ar kas savaitę. 

Kaip keliauti ir pramogauti su Avinu kolega
Dėl jų individualumo ir griežtų vertybių geriausia nepalikti Avinų bendradarbių 
vienų visiškai kontroliuoti ir rengti kelionių ar vakarėlių planų. Jie paprastai gerai 
veikia kaip grupės dalis, kol jų užduotis aiškiai apibrėžta. Avinams kolegoms patinka 
pasilinksminti, ypač kai jie atranda, kad iš tikrųjų mėgaujasi užduotimi, kurios 
pernelyg nelaukė. Norint palaikyti jų gerą nuotaiką, kad jie jaustųsi laisvi ir ener-
gingi, reikėtų nevengti juoko ir pajuokavimų. Jiems patinka spalvoti ekranai ir jie 
mėgaujasi pritaikydami individualias priemones pagal kolegų ir viršininkų skonį. 

Kaip Avinas kolega bendradarbiauja su kitais
Avinai kolegos labai stipriai išreiškia tai, kas jiems patinka ir nepatinka, ypač kalbant 
apie žmones. Apskritai jie gali suteikti kitam žmogui pirmąjį šansą, bet retai antrąjį 
ar trečiąjį, jeigu jaučiasi nuvilti ar išduoti. Nesitikėkite, kad jie noriai bendradar-
biaus su jiems asmeniškai nepatinkančiais. Jie gali dirbti su tokiais žmonėmis, tačiau 
jų atžvilgiu nubus šilti ir nesistengs padėti, nukrypdami nuo savo kelio. Taip pat 
neturėtumėte tikėtis, kad jie žengs pirmąjį žingsnį susitaikyti. Tikėdamiesi geriausių 
rezultatų, leiskite jiems dirbti grupėje, kurioje jie jaučiasi patogiai. 

Kaip padaryti įspūdį ir motyvuoti Aviną kolegą
Didžiausią įspūdį jiems padaro sąžiningumas ir tiesumas. Avinams darbuotojams 
reikia žinoti, kad jūs esate tokiame pačiame lygmenyje kaip ir jie. Nesielgiate su jais 
blogai, itin slaptai ir nesąžiningai. Jie yra ypač įtarūs dėl manipuliacinio, niekšiško ir 
gėdingo elgesio. Net jeigu tai yra subtilus bandymas pataisyti reikalus. Juos stipriai 
motyvuoja iššūkiai, netgi iki tokio lygio, kai reikia įvykdyti, atrodo, neįmanomas 
užduotis. Tokiu atveju turite saugoti juos ir kolektyvą nuo jų pačių puikybės. Ieško-
kite labiau tikroviškų nei ypatingų metodų, ypač kasdienybėje. Duokite Avinams 
bendradarbiams smulkesnes, įveikiamas užduotis ir palaipsniui sukurkite jų pasiti-
kėjimą savimi. 

Kaip įtikinti ir / arba kritikuoti Aviną kolegą
Avinus sudėtinga įtikinti, ypač kai jūsų požiūris kardinaliai skiriasi nuo jų. Jie pasi-
rinks patraukiantį dėmesį ar palankų požiūrį. Tačiau įtarinės ir netgi reaguos itin 
agresyviai bei su stipriu pasipriešinimu. Geriausias būdas įtikinti Avinus bendra-
darbius yra parodyti jiems pavyzdį, kad tam tikras požiūris gali būti sėkmingas. 
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Išlaikykite, kiek tik įmanoma, kuo labiau praktiškus argumentus ir nereikškite 
emocijų. Dėl jų didelio jautrumo kritikai, išsakykite ją trumpai ir maloniai. Išklausy-
kite juos, jei prieštarauja jūsų nuomonei ar pateikia paaiškinimą gindamiesi. 

Avinas klientas
Suteikti pasitenkinimo Avinams klientams yra nesudėtinga, kol atidžiai jų klausaisi 
ir suteiki jiems tai, ko reikia. Problema ta, kad jiems gali atrodyti, jog labai aiškiai 
išreiškė savo norus, nors iš tikrųjų tam tikrų svarbių dalykų išsamiai neišsakė. Kitaip 
tariant, Avinai klientai dažnai įvertins, ar juos suprantate. Juk jie mano, kad jų 
mintys buvo tokios aiškios ir nedviprasmiškos, jog niekas negalėtų jų nesuprasti. 
Įsivaizduokite jų nuostabą, kai paprašote tolimesnio paaiškinimo. Jie gali pamanyti, 
kad esate truputį per lėtas ar visiškai nenuovokus. Naudokitės savo intuicija ir sten-
kitės, kad viskas gerai pavyktų iš pirmojo karto. 

Kaip padaryti įspūdį Avinui klientui
Avinai klientai tikisi, kad esate budrūs, sumanūs ir visiškai aiškiai girdite, ką jie nori 
pasakyti. Juos gali trikdyti situacijos sudėtingumas, problemos ar netikrumas, kurį 
jūs pabrėžiate, taip pat jie visiškai neturi kantrybės. Jei parodėte savo supratimą ir 
norą laiku patenkinti jų poreikius, stenkitės padaryti įspūdį savo žiniomis jų mėgs-
tama tema. Tikėkimės, jūs tam pasiruošėte iš anksto. Nesvarbu, jeigu to nepada-
rėte, – jie bet kokiu atveju jums apie tai papasakos, ypač jeigu paklausite ar atspėsite 
tai, ką jie mėgsta. 

Kaip parduoti Avinui klientui
Pamirškite tai. Avinams klientams neįdomu, kai jiems kažką parduoda. Arba jie jau 
girdėjo apie tai anksčiau, arba paprasčiausiai nepasitikės jūsų motyvais, arba atmes 
jūsų vidutinio lygio pardavimo žaidimą. Jie yra svarbiausieji, ne jūs, ir jie nori, kad 
prekė atitiktų jų reikalavimus. Žodžio „kompromisas“ iš tikrųjų jų žodyne nėra. 
Jeigu vis dar bandytumėte įtikinti juos naujo produkto ar paslaugos verte, pateikite 
tai kartą taip, tarsi sutikote su jų reikalavimais. Taip pat ir su jų subtiliu, patraukliu, 
nerimtu būdu, kad pasisektų atkreipti jų dėmesį. 

Jūsų išvaizda ir Avinas klientas
Turint omenyje, kad Avinas klientas yra svarbesnis iš jūsų dviejų, nebandykite 
įveikti Avino savo gražiais drabužiais ar ypatinga šukuosena. Jūs turėtumėte atrodyti 
kuklūs, pasitikintys savimi ir ramūs. Taip sakant, Avinas klientas bus dėkingas, jei 
atrodys, kad susitikimas jums pakankamai svarbus. Toks, kad jame pasirodytumėte 
geriausiai. Taigi išlaikykite tvarkingą išvaizdą ir verslo manieras. Be to, neskatinkite 
tuščių plepalų ir pernelyg nesistenkite būti džiaugsmingi. Jūsų gerai pasiruoštas įžan-
ginis pokštas ar anekdotas tikriausiai žlugs. Ar tiesiog sulauks simbolinės šypsenos ir 
nukels jus šviesmečius nuo bendradarbiavimo pradžios. 
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Kaip išlaikyti Avino kliento susidomėjimą
Avinui klientui didžiausią įspūdį padarys rezultatai. Tai nereiškia žadėti, veikiau 
pabrėžti savo pasiekimų istoriją, ypač jei esate padarę gerą darbą konkurentui. 
Užteks paminėti pagrindinį varžovą, ir tai sukels jų reakciją ir naują susidomėjimą 
tuo, ką ketinate pasakyti. Pabrėžkite Avinams klientams, kodėl jūs mieliau dirbtu-
mėte jiems – tai jie išlaks kaip katė pieną. Žinodami, kad dirbote kitiems šioje srityje, 
jie darys viską, ką gali, kad jums įtiktų.

Kaip pranešti blogas naujienas Avinui klientui
Ar jūs norėtumėte patekti į uraganą? Kaip dėl iššūkio patirti tornadą? Avinai klientai 
nenori blogų naujienų. Jie moka jums, kad pateiktumėte geras naujienas. Taigi 
pateikite jas. Jeigu išseko jūsų gerų naujienų srautas, pateikite blogas naujienas 
gerąja prasme, pabrėždami, kad galėjo būti daug blogiau. Nepabrėžkite, ką darėte 
geriausia ar kas galėjo būti gryna nesėkmė. Tokie paaiškinimai turės tik neigiamą 
poveikį. Būkite pasiruošę atsitraukti, taip galėsite išgelbėti visą projektą ir vis dar 
patenkinti Avinų klientų norus. Paaiškinkite, kad galite užbaigti darbą turėdami 
truputį daugiau laiko, ir pasiūlykite mažesnę kainą. 

Kaip pramogauti su Avinu klientu
Iš anksto išsiaiškinkite, ką ir kaip Avinas klientas mėgsta valgyti – kokį maistą, koks 
turi būti aptarnavimas, aplinka, pristatymas – ir susitelkite į detales. Sekretorės ir 
neformalūs pokalbiai biure yra pirminiai šaltiniai. Taip pat, kai kalbama apie pasi-
linksminimą, tikriausiai visi žinos, kokią muziką ar klubo aplinką Avinas klientas 
mėgsta. Apskritai, Avinai mėgsta valgyti, taip pat ir išgerti, taigi pasirūpinkite, kad jų 
suvartojamas alkoholio kiekis būtų kontroliuojamas. Nesijaudinkite – jeigu jie gerai 
leidžia laiką, bus linkę su jumis sutikti. Įsitikinkite, kad jų pavėžėjimas būtų greitas 
ir patogus. 

Avinas verslo partneris
Avinai verslo partneriai gali suteikti nepaprastos energijos bet kuriam žmogui, kuris 
stengiasi. Dažnai jų karštligiškas ir vienpusis požiūris gali būti problema. Tačiau 
jeigu jie eina neteisinga kryptimi, tai gali reikšti pinigų ir laiko praradimą. Taigi 
rekomenduojama reikalus išsamiai aptarti ir suplanuoti iki jų įgyvendinimo fazės, 
ir neišleiskite iš akių jų progreso. Avinams nepatiks teikti savaitės ataskaitas jums ar 
kolektyvui, taigi tai atlikite santūriai. Avinai verslo partneriai mėgsta dirbti patys sau, 
pasiūlydami savo pačių kurą savo varikliui. 

Kaip sukurti verslo partnerystę su Avinu
Avino verslo partnerio vaidmuo turi būti aiškiai apibrėžtas nuo pradžių. Kitaip 
Avinai gali įsitraukti į pernelyg daug dalykų. Taip pat svarbu peržiūrėti jų motyvus, 
kodėl jie nori jūsų kaip partnerio. Kodėl tokiam nepriklausomam asmeniui reikia 
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ar jis nori partnerio ir kodėl būtent jūsų? Visos teisinės apsaugos priemonės raštu 
rekomenduojamos abiem partneriams. Noriu pasakyti, kad reikia turėti atskirą 
teisininką, kuris atsižvelgtų į jūsų abiejų norus. Ir nors smulkiai išvardijus būsimus 
ateities sunkumus Avinas verslo partneris gali prarasti kantrybę, tačiau tai būtina, 
kad reikalai pakryptų kitaip. 

Kaip atlikti užduotis su Avinu verslo partneriu
Avinai verslo partneriai gali manyti, kad geba atlikti daugybę užduočių vienu metu, 
beveik Heraklio žygdarbį. Vis dėlto partnerystė geriausiai klostysis kasdieniais 
pagrindais, jeigu jų veikla yra apribota ir aiškiai apibrėžta. Tai gali būti apibrėžta 
projekto pagrindu, bet jų tikrosios stiprybės (ar tai būtų rinkodara, ryšiai su visuo-
mene, pardavimai, tyrimai ir verslo vystymas ir t. t.) greitai taps akivaizdžios. Avinai 
verslo partneriai gali susidurti su tokia problema: ką jiems labiausiai patinka daryti, 
nebūtinai yra tai, ką jie daro geriausiai ar ko reikia įmonei. Jie gali labai užsispyrusiai 
laikytis įsikibę savo mėgstamų užduočių, nepaisydami neigiamų rezultatų ar menko 
našumo. 

Kaip keliauti ar pramogauti su Avinu verslo partneriu
Avinams verslo partneriams apskritai patinka tiek kelionės, tiek su darbu susijusios 
pramogos. Visgi jie nebūtinai yra geriausi, kai reikia sudaryti sutartis. Įsitikinkite, 
kad jūs ar jūsų asistentas prižiūri planus, kuriuos parengia Avinas verslo partneris. 
Juk skubėdamas ir būdamas nekantrus jis gali užmiršti ar nepastebėti svarbių 
detalių, kad tinkamai suorganizuotų reikalus. Avinai verslo partneriai dažnai gerai 
atstovauja partnerystę kelionėse arba niekur neišvykę, nes yra pozityvūs, nuoširdūs 
ir ambicingi. Įsitikinkite, kad turėdami reikalų su klientais jie iškeltų kolektyvo inte-
resus aukščiau savųjų. Pernelyg dažnai būdami savanaudiški jie gali paaukoti grupės 
gerovę dėl savo pačių pasimėgavimo. 

Kaip susitvarkyti su Avinu verslo partneriu ir jam vadovauti
Kalbant apskritai, Avinai verslo partneriai nėra suvaldomi. Daugumoje situacijų 
turėsite pasitikėti jų intuicija ir sprendimais. Krypties pasirinkimas nėra jų stiprioji 
pusė, nes jie jaučiasi taip, tarsi visada viską žinotų geriausiai, ypač kai kyla krizės. 
Jie turi gerai išlavintą intuiciją, aptinka sukčiavimo atvejus ir sukčius, todėl įmonė 
dažnai gali turėti naudos iš tokių Avinų sugebėjimų. Pabandykite jiems aiškiai 
išreikšti savo norus, mestelkite keletą bendro pobūdžio užuominų, o tada palikite 
jiems įgyvendinti. 

Kaip išlaikyti ilgalaikius ryšius su Avinu verslo partneriu
Avinas verslo partneris yra nepaprastai ištikimas ir, vieną kartą įsipareigojęs, toks 
būna ilgą laiką. Tačiau, nepaisant tokios ilgalaikės prigimties, problemų, be abejo, 
iškils. O tai gali pakenkti santykiams. Jei tik įmanoma, visi asmeniniai reikalai turėtų 
būti palikti už verslo partnerystės ribų. Avinai yra labai jautrūs tam tikriems daly-
kams. Iškėlus tai į paviršių, jie gali sukelti emociniam sprogimui prilygstantį atsaką. 
Prisiminkite, kad labiau objektyvumas, o ne gilūs jausmai yra jų galia. Taip pat 
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geriausia reikalus palikti, neįsitraukiant į juos pernelyg asmeniškai. Net kai jūsų 
Avinas verslo partneris yra tiesmukas, jeigu įmanoma, išlikite taktiški, kantrūs ir 
tvirti. 

Kaip išsiskirti su Avinu verslo partneriu
Nutraukti partnerystę su Avinu po daugybės metų bendro darbo galima, jei reikalai 
buvo tvarkomi abipusiškai naudingai, pragmatiškai ir praktiškai. Dėl savo sąžinin-
gumo Avinai partneriai retai prašys kažko, į ką jie nesijaučia turintys teisės. Taip 
yra ne tiek dėl jų asmeninio susidomėjimo jumis, kiek dėl įgimto sąžiningumo, sulai-
kančio nuo pasinaudojimo jumis. Galima apeliuoti į etišką elgesį, kuriam jiems retai 
rūpi nusižengti. Jų nusivylimas, kad turi pripažinti nesėkmę, bus ūmus. Vis dėlto 
nepriklausomybė motyvuos juos judėti pirmyn. 

Avinas konkurentas
Avinai konkurentai gali būti gana negailestingi ir bauginantys, jei jiems tiesiogiai 
pasipriešinama. Jų veikimo būdas mažų mažiausiai gali priblokšti oponentus ener-
gijos pliūpsniais, akcinio kapitalo padidinimu bei tikslingomis, atkakliomis kampani-
jomis, kurių ignoruoti neįmanoma. Susidūrimai su tokiais oponentais gali priminti 
mūšius. Visa kova dėl vartotojų ir klientų, panašu, kad vyks kaip visuotinis karas. 
Laimėti prieš Aviną konkurentą pareikalaus kruopštaus jų taktikos išstudijavimo, 
ir, kaip kare, gilaus „reljefo“ pažinimo bei dabartinių rinkos aplinkybių išmanymo. 
Paprastai nesuveiks tiesiog ignoruoti Aviną konkurentą, rūpintis tik savo verslu ir 
tikėtis, kad jam / jai nepasiseks, ar tiesiog pasitraukti iš kovos. 

Kaip atremti Aviną konkurentą
Kaip bokse, efektyviausia strategija prieš Aviną konkurentą yra priešpriešinis smūgis. 
Leisti Avinams padaryti pirmąjį judesį, žinoma, nėra sunku. Bet turėti kantrybės 
ir savikontrolės jį sulaikyti, paieškoti silpnųjų vietų ir tik tada leistis į puolimą gali 
būti sudėtinga. Tačiau tai yra esminis dalykas, jei planuojate pasiekti pergalę. Avinai 
konkurentai gali sukelti savo pačių nuopuolį, jeigu leisite jiems išsekti ir daryti 
klaidas, kuriomis po to jūs galite pasinaudoti. Netgi galite apsvarstyti, kaip atsitik-
tinai iššaukti jų įtūžį, įkyrėdami jiems ir keldami iššūkius.

Kaip planuoti, jei konkurentas Avinas 
Avinų planas dažniausiai yra paprastas – pasitelkti ribotą puolimo strategiją. Sukur-
kite ilgalaikį planą, kaip suduoti pirmąjį smūgį ir nuausti sudėtingą gynybinį tinklą, 
sukursiantį nedideles kliūtis ir problemas, leisiančias išsekinti oponentą. Tegul jūsų 
planas būna visapusiškas, nukreiptas prieš varžovo naujausius dūrius. Taip pat 
būkite pasiruošę sutelkti jėgas su kitais tos srities konkurentais, ir, kai reikia, pasi-
traukti bei siekti kompromisų. Geriau lankstus nei griežtas gynybos planas. Atsisaky-
dami pristatyti nustatytą tikslą, jūs trukdote priešo poreikiui pulti. 

STIPRYBĖS

Atkaklus
Kovingas
stulbinantis 

SILPNYBĖS

Pernelyg savimi  
patenkintas
Nepastebintis
Iracionalus 

BENDRAVIMO STILIUS

Dinamiškas
Atsparus
sudėtingas



AVINAs

22

Kaip padaryti asmeninį įspūdį Avinui konkurentui 
Be jokių abejonių, Avinas konkurentas atsisakys būti sužavėtas jūsų asmeniškai. 
Geriausia būkite savimi ir netgi to nebandykite. Ignoruokite jų poreikį nustebinti, 
nepaisant to, kokie nustebinti esate jūs. Tai leis jums atsidurti viršūnėje. Kai jums 
metamas iššūkis, geriausia išlaikyti akių kontaktą ir atsakyti į jų provokacinius pareiš-
kimus subtiliai, ironiškai. Jeigu būsite neaiškus ir sarkastiškas, tai gali sukelti jų įniršį. 
Šypsotis ar juoktis iš jų pastabų gali būti lyg pilti benziną ant Avinų sukelto „gaisro“. 
Kalbėkite lėtai, aiškiai ir leiskite, kad tyla veiktų jūsų naudai. 

Kaip sumažinti Avino konkurento įtaką ir jį pranokti
Užuot priėmę agresyvų Avinų požiūrį, geriau ramiai ir efektyviai įvykdykite savo 
tikslus. Labiau pasitelkite detales negu įspūdingus esminius veiksmus. Jeigu Avinai 
konkurentai rinkoje yra pranašesni už jus, susilpninkite jų dominavimą po truputį 
mažindami jų pelno maržą. Laipsniškai juos silpninkite ir pralenkite, tik žiūrėkite, 
kad laikas būtų jūsų pusėje. Iš kitos pusės, jeigu jūs dominuojate rinkoje, o Avinas 
kelia jums iššūkį, užsiauginkite storą odą ir plaukite ramiai, vengdami jų smailių 
spyglių ar į jus nukreiptų kulkų. Iš naujo įgykite pasitikėjimo, bet tuo pačiu metu 
pasižiūrėkite į realias grėsmes jūsų dominavimui. Kuo greičiau, be šurmulio, joms 
pasipriešinkite. 

Viešų jų ryšių karai su Avinu konkurentu
Avinų požiūris į viešuosius ryšius tikriausiai bus ekstremali ataka. Taigi jums 
geriausia atsakyti labiau konservatyviu, protingu požiūriu. Savo įmonei sukurdami 
patikimumo faktorių parodykite jūsų oponentų mąstymo klaidas. Tai galite padaryti 
pasišaipydami iš jų pernelyg paviršutiniškų reklamų ir leisdami jiems pasijausti labai 
nesmagiai dėl jų naivumo. Reklamuodami savo produkto ar paslaugos pranašumą, 
Avinams oponentams sukursite iššūkių ir pakurstysite didelių išlaidų reikalaujantį 
atsaką. O tai gali juos finansiškai išsekinti. Gali pastūmėti pasitelkti pavojingas, bran-
gias priemones, kad jie galėtų atremti jūsų provokacinius iššūkius. 

Avinas konkurentas ir asmeninis požiūris
Tai gali būti silpnoji įspūdingo Avinų arsenalo vieta. Paprastai nesantys tokie stiprūs 
gynyboje, Avinai oponentai negali susitvarkyti su asmeniniais elementais, susiju-
siais su verslo reikalais. Turėkite omenyje, kad nebūtina jiems įgelti ar juos sužeisti. 
Priimdami ir suprasdami, geru, etišku ir pragmatišku požiūriu, galite nusipelnyti 
jų pagarbą, o ateityje galbūt netgi abipusį bendradarbiavimą. Joks vėjas neprivers 
Avinų nuleisti puolimo bures, nei bendras darbas vienu tikslu, o tai gali pasirodyti 
geriau nei visiškas karas.



Skaitykite likusius  

324 iš 344 puslapių,  

įsigiję šią knygą




