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Biomeetria (v.-kr. bio - elu ja metreo - mõõtma), - inimese unikaalsed tunnused, mis eristavad teda teistest inimestest.
Tuntuimad biomeetrilisteks tunnusteks on sõrmejäljed, silma vikerkest, hääletoon, kõrvalesta kuju.
Sõrmejäljed on üks vastupidavamaid ja muutlikumaid inimese märgiks, just sõrmeotstes iga mustri unikaalsus ja muutumatus
võimaldavad tuvastada selle omaniku. Inimeste eliitgruppidel (uhe spordiliigi sportlastel, ühe profiili spetsialistidel) on ühised
eripärad sõrmejälgedes, just need eripärad on rajatud InfoLife testimise algoritmi.
Meie uuringud sisaldavad erinevate gruppide eliitesindajate üle 6 000 andmeid, kelle näitajatega võrreldakse teie sõrmejälgede
andmed. Kokkulangemiste korral te näete võimeid ühes või teises spordialas, tegevussuunas.

Informatsioon autori kohta
InfoLife programmi autor ja arendaja - Zubarev Aleksander. Ettevõtte InfoLife asutaja
ja tegevjuht. Alates 17. eluaastast Aleksander tegeleb nahamustri
uurimistega(Dermatoglyphics - teadus, mis uurib sõrmejälgi).
2008. aastal lõpetas Vyatka Riikliku Ülikooli diplomitööga "Biomeetrilise tehnoloogia
võimaluste hinnang sõrmejälgede põhjal". Oma õpingute aja jooksul ta kogus ja
analüüsis tuhandeid sõrmejälgi.
2012. aastal asutas ettevõtte InfoLife – tänapäeval suurima sõrmejälgede alusel
testimise turul Venemaal ja lähisvälismaal.
2013. aastal ilmus tema raamat "InfoLife - loodusega rajatud võimed", seda on
võimalik osta meie veebilehel. Samal aastal ta töötas välja kokkusobivuse testimise.



ARUANNE

Huvid ja vajadused
See osa kirjeldab, millised huvid ja vajadused on teis väljendatud. Diagramm näitab tegevuse
erinevaid suundi. Mida kaugemal on näitaja keskpunktist, seda tugevam on vajadus
konkreetses tegevusalas või teie töö peaks sisaldama elemente, mis on omased sellele
konkreetsele tegevusalale.

10 Juhataja

Juhtimisega seotud karjäärikasv. Töö, mis hõlmab nii inimeste kui ka erinevate tööprotsesside juhtimiselemente. Töö,
mis on seotud osalemisega oluliste juhtimisalaste otsuste tegemisel ja vastutuse osaga tegevuses. 

Teis on väljendunud vajadus juhtida teisi inimesi, teha otsuseid ja korraldada tööd. Teil on kõik „Huvid ja vajadused“
diagrammis näidatud omadused ja võite tegutseda erinevate valdkondade piiril. Teis ühtivad armastus, soov teenida
inimesi , vastutustunne, võime kuulata ja kuulda.

8 Administraator

Töö, mis on seotud erinevate süsteemide (finantsilise, juriidilise, personali, tootmise) toetusega organisatsiooni
siseselt; jooksva tegevuse planeerimine ja kontroll, kui ka korra ja stabiilsuse tagamine erinevates organisatsioonilistes
protsessides. Üks huvitaimaid ja selgemaid näitajaid. Tugev administraator viitab tugevale vajadusele kontrollida teisi
inimesi, nende tegevust. Sellisele inimesele ei mingil juhul ei tohi rääkida mida ja kuidas teha. Võib ainult viisakalt
küsida: "Palun, tehke seda ja toda…"

Sellest hoolimata, teie jaoks on tähtis olla sotsiaalselt tähtis ja kasulik teiste inimeste jaoks. Teile meeldib, kui teised
paluvad teilt abi, küsivad nõu. Teiselt poolt, ülimalt ei meeldi kui teid kontrollitakse ja küsitakse: "Kas on tehtud või
mitte? Kas tuli välja või mitte?".

7.5 Spetsialist

Karjääri areng, mis on seotud erialaste teadmiste, oskuste ja võimekuste sügavõppega ja rakendamisega. Töö, mis
sisaldab kvaliteettoodete, -kaupade ja teenuste loomist ja realiseerimist, pidevat professionaalset arengut ja
täiendamist valitud valdkonnas. Tugev spetsialist alati tegeleb ainult sellega, mis pakub talle huvi. Sellise lapse
vanematel on mõttetu suruda lapsele peale aineid, huviringe või sektsioone.



Spetsialist võib tegeleda erinevate asjadega, aga kui talle miksi ei paku huvi – kindlasti jätab maha. Ja ei mingi palved,
ja seda enam surve lähedaste poolt, ei saa teda veenda. Spetsialistile ülimalt meeldib õppida oma ala peenuseid ja
nüansse, eripärad ja detaile. Demonstreerida oma eelist just pisiasjades. Reeglina, te laiendate oma teadmisi mitte
uute suundade õppimise teel, vaid oma teadmiste süvendamise teel juba eelnevalt valitud erialades.

7 Analüütik

Soodumus analüüsile ja hindamisele. Tüüpiline on pidev soos kaalutleda ja hinnata ümbritsevaid inimesi, jooksvaid
sündmusi. Parimal juhul selline võime motiveerib liikuda edasi. Siis te hindate mitte inimesi ja sündmusi, vaid teie jaoks
oluliste hüvede nende poolt saavutamise meetodeid ja vahendeid. Halvimal juhul te muutute tüüpiliseks "hindajaks":
kõike ja kõiki mõõtvaks inimeseks.

6 Innovaator

Te otsite tasakaalu teiste arvamuste ja oma sooviga teha kõik enda järgi vahel. Parimal juhul te suudate ühendada
need kaks omadust. Vastasel juhul te rabelete otsuse võtmise ees ja valima, hindama, kaaluma, kuidas käituda.

3 Ettevõtja

Teil on suhteliselt keskmine pragmatismi tase, te ei mõtle vaid oma kasust. Teie jaoks tulemus on tihtipeale
teisejärguline. Ennekõike on teile oluline teise inimese abistamine, või teha ära kavatsetut. Aga milline on sellel mõju või
tulemus on teisejärguline.

3 Kommunikaator

Vajadus töötada iseseisvalt, kõrge individualismi tase. Reeglina, Teil on raske töötada kollektiivis. Madal suhtlemise tase
siiski ei tähenda, et te olete eraklik. Vastupidi, te võite olla väga seltsiv, aga teile on omapärane uute emotsioonide ja
tunnete saamise vajaduse puudumine. Teil on tähtsam kaasata teisi inimesi (lähikond) teie mõtetesse, tunnetesse ja
arutellu.

1 Funktsionalist

Nõrk funktsionalist. On tüüpiline enamiku inimeste jaoks ja viitab monotoonse töö vastumeelsusele, iseseisvuse
vajadusele: nii mõtlemises, kui ka tegudes. Sellise inimese jaoks iseseisev otsustamine on ülimalt tähtis.
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Karjääri arengu tüüp
Karjääri tüüp, milline tegevuse liik teile sobib kõige paremini. Analoogiliselt eelnevale graafikule
tunnusjooned tugevnevad graafiku eemaldumisel diagrammi keskpunktist.

8.7 Praktiline

Teie tegevus on suunatud tulemusele. Teile ei meeldi alluda, eelistate võtta vastutuse ja teha otsuseid. Pragmaatilised,
üritate tegeleda ainult sellega, mis toob teile tulu või kasu. Vaevalt te hakkate miskit tegema niisama, ikka proovite
eelnevalt arvestada sündmuste arengut.

7.5 Loominguline

Esimesel kohal on teil loominguline eneseväljendus ja
ebastandardne mõtlemine. Teile ülimalt ei meeldi kui
teile kirjutatakse ette või dikteeritakse teie tegevuse
igat sammu, eelistate vaheldust toimingutes. Teie
karjäär peab olema seotud mistahes loomingulise
tegevusega: alates kunstiga, lõpetades PR-
tehnoloogiate ja reklaamiga. Teie peamine omapära -
oskus mõelda ebastandardselt.

7 Erialane

Teie tegevus on suunatud eesmärgile. Karjäär on
seotud arenguga valitud alal. Teadmiste süvendamine,
erialaste oskuste parendamine. Olles valinud
tegevusala, te võite pühenduda sellele pikemat aega.
Varem või hiljem teist saab oma ala spetsialist,
orienteerute pisemates detailides ja nüanssides. Teile
on omapärane püüdlemine olla parim, unikaalne valitud
tegevusalal.

3 Staatiline

Selle näitaja kõige sagedam tüüp. Teis väljendub
armastus mitmekesisuse vastu, korduvate toimingute
vastumeelsus (madala Funktsionalisti analoogia
diagrammis "Huvid ja vajadused"), püüdlemine areneda
erinevatel aladel ja suundadel. Monotoonne töö juhendi
järgi on teile raske.

1 Korporatiivne

Vajadus töötada iseseisvalt. Te ei talu sekkumist
väljas~tpoolt, te raskesti võtate vastu teiste arvamusi
ja püüdlete töötada väljaspool kollektiivi. Parimal juhul
- hea juhataja, halvimal - ei oska suhelda
ümbritsevatega. Te peate töötama eneseväljendamise,
kuulamise ja kuulmise, teiste inimeste vastuvõtmise
oskusega.
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Kutseline haridus
See näitaja näitab, milline kutseline haridus teile kõige paremini sobib, kombineerides teie
vajadused ja võimalused. Nagu ka eelmistes graafikutes, näitajad võimenduvad diagrammi
piiridel.

10 Loodusteaduslik

Armastus loodusteaduste vastu, tugev vajadus rakendada omandatud teadmised praktikas. Te võite saavutada edu
keemias, bioloogias, meditsiinis, geograafias, geoloogias, astronoomias. Armastus loodusnähtuste, keskkonna
seaduspärasuste vastu.

10 Humanitaarne

Kirglik vajadus loomingus. Armastus mõtte- ja sõnavabaduse, liberalismi ja eneseväljendamise vabaduse vastu. Võite
saavutada edu järgmistel aladel: ajalugu, kirjandus, filosoofia, ajakirjandus, kunstiteadus. Eelistate peenus ja pehmus,
loominguline suund õpingutes, huvitute ka kunstis.

10 Lingvistiline

Näitaja viitab kergele suhtlemisele, võõrkeelte õppimisele. Kergesti jätate meelde uued sõnad ja laused: reeglina,
võõrkeelte õppimine on teie jaoks kergem kui teistele. On vajadus eneseväljenduses ja suhtlemises ümbritsevate
inimestega. Võite saavutada edu võõrkeelte õppimises, retoorikas, kõnekunstis. Üldjuhul üritate edastada oma mõtted
läbi kuulmismõju, tuginedes emotsioonidele ja tunnetele.

9 Tehnoloogiline

Tunnete suurt huvi tehnoloogia ja IT uudistoodete vastu. Tunnete vajadust õppida uusi tehnoloogiaid, mis on seotud
arvutitega, tehnikaga, telekommunikatsioonidega, automaatikaga. Õppeprotsessis teid köidab töö peentehnikaga,
iseseisva õppe võimalus, uudsuste armastus ja tehniline lähenemine. Võite saavutada edu järgmistel aladel:
informaatika, programmeerimine, kaasaegsed tehnoloogiad.

8 Sotsiaal-majanduslik

Tunnete huvi nii sotsiaalsete kui ka majanduslikku-matemaatiliste teaduste vastu. Tugev vajadus koostöös
ümbritsevate inimestega. Teie peamine väärtus - inimene ja soov teda aidata, suhelda ja teha nendega koostööd.
Suurimat edu on võimalik saavutada sotsiaal-rakendusteadustes: sotsioloogia, majandusteadus, õigusteadus,
psühholoogia, politoloogia, pedagoogika, ühiskonnateadus ja majandussüsteemide töö õpingud.

6 Füüsikalis-matemaatiline

Füüsikalis-matemaatiline suund viitab täppisteaduste õppimise armastusele: füüsika, algebra, geomeetria jmt. Teie
näitaja puhul võtmepositsiooniks on individuaalne töö ja tunnid nendes ainetes. Ei õpetajad, eakaaslased ega materjali
mingi muu esitamine ei tekita teis huvi antud erialade õppimisel. Kõige paremini sobib teile iseseisev õppetöö, kuna huvi
täppisteaduste vastu tekib just iseseisva töö käigus, mitte selle õpetamise protsessis. Soovitame teil pöörata
tähelepanu teie lähenemisele nende erialade õppimisele (olgu te kas vanem või laps), kuna suur ja püsiv huvi
täppisseaduste õppimise vastu teie jaoks on võimalik ainult individuaalse lähenemise korral.





0-20 - nõrk võimet 50-80 - üle keskmise

20-50 - keskmine 80-100 - väljendunud iseloomu
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Sportlikud võimed

Teil on võimed intellektuaalsetes ja individuaalsetes spordialades. Kui on tähtis mitte niivõrd füüsilise jõu tase, kuivõrd
avalduvad sellised võimed, nagu intellektuaalne tegevus ja oskus luua oma vastase tegevusmudel.

Edu on võimalik järgmistes spordialades:
- curling, golf, bowling, nooleviskemäng (mõtlemise ja koordinatsiooni arvel);
- male, kabe, piljard, pokker, sportlik kalapüük (individualismi arvel).
Võib öelda, et teil on selgelt väljendatud mänguline mõtlemistüüp. Olete orienteeritud intellektuaalsetele ja
individuaalsetele spordialadele. Eelistate võita vastast kavaluse arvel.
Teie füüsiliste võimete tase on keskmine. Teie peamisteks omadusteks on osavus, koordinatsioon, enda võrdlemine
maailmaruumis, tehtavate toimingute doseerimine. Võimalik aeglustatud reaktsioon toimuvale.
Teid iseloomustab kõrge potentsiaal töös normaalsetel tingimustel, äärmusliku olukorra tekkimisel potentsiaal langeb
keskmise tasemeni. Ekstreemsetes situatsioonides on võimalik aktiivsuse purse sisejõudude aktiviseerimise arvel.
Suured koormused edaspidi nõuavad rohkem aega füüsilise ja hingejõu taastamiseks.
Hästi õpite, peamiselt domineerib loogiline mõtlemine ja informatsiooni töötlemine, mehaaniline meeldejätmine on
vähem avaldatud. Teil on kalduvus loominguliseks ja intellektuaalseks tegevuseks, domineerib keeruline analüütilis-
abstraktne mõtlemine.
Teil on kõrge tundlikkus ja murelikkus, kalduvus ebaadekvaatselt solvuda, tihti tunnete ebakindlust oma jõududes. Teil
on peen ja romantiline loomus, aga ekstreemsetes olukordades võite näidata tujukust. Vastutusrikka sündmuse
läbiviimiseks läheb vaja erilist ettevalmistust ja meelestatust.
Selliste tulemuste korral võib tihti näha madala immuunsuse ja kõrgendatud väsimuse tunnusmärke. Maksimaalselt end
realiseerida võite sellistes spordialades, kus on vaja osavust ja taiplikkust, humanitaarset ja loomingulist komponenti
ja mitte kiireid toiminguid lühikese aja jooksul. Sellised nõuded ka töötegevusele.
Teie jaoks on otstarbekas intellektuaalsete vajaduste sagedane rahuldamine (raamatud, muusika, näitused, mängud).
Usaldus ja vastastikune mõistmine, lähedaste armastus on teie kaasasündinud kalduvuste maksimaalse realiseerimise



aluseks.
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Tervislik seisund
Antud osa näitab, millistel organismi süsteemidel on geneetiline soodumus kiireks kulumiseks.
Mida kõrgem näitaja, seda kiiremini süsteem muutub kõlbmatuks, seda kõrgem on haigestumise
oht.

Pärilik koormavus
Indikaator näitab erinevate organismi süsteemide geneetiliselt kaasasündinud soodumust haigestumisele. Saadud
haigused ja traumad ei ole arvestatud.

Alkoholi mõju
Antud indikaator näitab, milline mõju - "Koormav" või "Lõõgastav" - on alkoholil teie
organismile. Tähendused on näidatud protsendiliselt.

Lõõgastav mõju on omapärane enamusele inimestele (näiteks, te joote klaas vahuveini ja lõõgastute).
Koormav mõju iseloomustab alkoholi tugevalt negatiivset mõju inimese organismile (näiteks, te joote klaas vahuveini ja
ei soovi rohkem juua, kuna organism ei omanda alkoholi).
Skaala näitab alkoholi koormava või lõõgastava mõju protsente. Näiteks, -100 - alkoholi tugevalt koormav mõju.
Sellistele inimestele on alkohol vastunäidustatud.
Mõju võib olla nõrk, keskmine ja tugev. Kõik see näitab mil määral organism tajub/ei taju alkoholi.

Teie näitaja ei ole levinud ja räägib alkoholi tugevast lõõgastavast mõjust. Teie organism füsioloogiliselt kergesti talub
seda, seetõttu teil võib tekkida alkoholisõltuvus. Selleks, et seda ei juhtuks, tuleb teil kontrollida alkoholi tarbimist,
kuna mõõdukas koguses see osutab head lõõgastavat mõju teie organismile.
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Füsioloogilised omapärad
See osa näitab haruldasi tunnusjooni. Iga näitaja minimaalne tähendus - miinus 100 %.
Maksimaalne tähendus - 100 %.

88 Vastupidavus

Vastupidavuse tase - väga kõrge. Saate hakkama ekstreemsete koormustega, võite pikka aega olla puhkamata.
Vastupidavuse kõrge tasemega pikeneb ka jõu taastamiseks vajalik aeg. Seetõttu kestvad koormused kaasnevad
pikaga jõu taastamise ajaga. 

0 Reaktsiooni kiirus

Reaktsiooni kiirus - omapärane enamustele inimestele. Olete võimelised kombineerima uute ideede kiiret arusaamist ja
teid huvitavat materjali õppimist.

85 Pulss
Südamelöögi sagedus. Antud näitaja peegeldab, kuivõrd kiireneb pulss stressiolukordades. Näiteks, näitaja "-100%"
viitab ülimalt rahulikule inimesele, teda on võimatu viia endast välja, panna muretsema. Näitaja "95%" viitab järsule
pulsi kiirenemisele stressiolukordades, mis väljendub tugevas muretsemises.
Teie näitaja: "85%". te väga muretsete. Krutite end mõtetega ja muretsemisega üles. Pulss kiireneb väga kõvasti, mis
väljendub tugevas sisemises erutuses ja ebastabiilsuses. Sellistel momentidel proovige saavutada enesekontroll ja
mitte muretseda.

40 Emotsionaalne vastupidavus
Näitab, kuivõrd kõrge on õigete otsuste tegemise tase stressirohkes või ekstreemses olukorras. Kõrge tase peegeldab
kiiret otsustamist. Madala taseme korral inimene ei suuda kiirelt võtta otsuse vastu. Näiteks, näitaja "-80%" viitab
vajadusele enne otsustamist kõik mõelda läbi. Näitaja "100%" viitab oskusele kiirelt teha otsuseid, kuigi kasvab vea
tegemise tõenäosus.
Teie näitaja: "40%". Emotsionaalne vastupidavus - kõrge. Olete stabiilne enamikus stressiolukordades. Harva, aga
võite kaotada enesevalitsemise ja lasta emotsioonid vabaks. Leplikud ja suhteliselt kiiresti rahunete.

70 OH
Oksühemoglobiini tase stressiolukorras. Antud näitaja kasvuga langeb energiakulu ülesannete lahendamiseks rasketes
olukordades, mis vajavad tähelepanu ja kõrgemat töövõimet. Samuti antud näitaja viitab ainevahetusele
stressiolukordades: mida kõrgem, seda kiiremini kulgevad reaktsioonid organismis.

Näiteks, näitaja "-77%" viitab OH taseme langemisele stressiolukorras, mis inimese jaoks raskendab töö tegemist
stressiolukorras. Vastavalt, sellise inimese jaoks on mugavam töötada rahulikes ja mugavates tingimustes. Teine näide
- näitaja "91 %" viitab sellele, et inimene stressiolukorras töötab palju efektiivsemalt ja ta pidevalt vajab tingimusi,
millistes ta saab olla aktiivne.
Teie näitaja: "70%". Oksühemoglobiini tase järsult kasvab stressiolukorras. Kergesti lahendate intellektuaalseid
ülesandeid välise ebastabiilsuse, ärritajate ja stressi tingimustes. Pikaajalised aktiivsuse perioodid peavad vahelduma
pikkade taastumise perioodidega. Saate kaua töötada rasketes tingimustes.
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Temperament
Vastavalt inimeste klassikalisele jaotusele 4 temperamenti, graafik näitab teie andmed, kui
näitaja on alade piiride lähedal. Teil on segatüüpi omadused, mis on omased mõlemale
piiriäärsetele temperamenditüüpidele.

Olgugi flegmaatik-sangviinik oma kangekaelsuga ületab kõiki ja kõike, ta on häirimatu ja rahulik. Tema kõrval tundub,
et aeg on peatunud. Kuigi flegmaatikut iseloomustab aeglustatud reaktsioon, aga sangviiniku pisted pisut kiirendavad
tema mõtlemist ja tegevust. Temperamendi segatüübi esindaja tunded on püsivad ja sügavad. Flegmaatik-sangviinik
teeb kõike ausalt ja põhjalikult, sihikindlalt ületades takistusi. Otsuseid reeglina ei muuda, on alati truu sõpradele ja
lähedastele. Flegmaatik-sangviinik ei armasta väga muudatusi, järg-järgult harjub uue keskkonnaga. Ei karda raskusi,
tema uudishimu ei tunne piire.
Räägivad peamiselt asjast, ei armasta tühja juttu. Need on ettevõtlikud inimesed, aga uut ideed on valmis pakkuma
ainult peale kõikide "poolt" ja "vastu" argumentide põhjaliku kaalutlust. Enne tegutsemist sada korda mõtleb
takistustest ja võimalustest nende ületamiseks.
Tema elumoto: "Elu ilma vaidlusteta"! Sellel iseloomul on ka teine pool – flegmaatik-sangviinik tunneb end mugavalt
ainult siis, kui ta meeldib kõikidele. Sõltuvalt keskkonnast, võib olla nii suur laiskleja kui ka sihikindel võitleja.

Eesmärkide saavutamine
Diagramm näitab mil moel tee saavutate eesmärke.

Orinteerumine

100 Isiklikud vajadused

Teie näitaja «100» - Isiklikud vajadused on teie jaoks esikohal, - olete väga sihikindel ja ambitsioonikas inimene. Teil on
alati selge ettekujutus sellest, mida soovite, ja kuidas seda võib saavutada. Teete endast kõik oleneva püstitatud
eesmärkide saavutamiseks, harva peatute raskuste või takistuste ees. Vähe mõtlete teiste inimeste arvamustest või
nende tunnetest.

75 Lähiskonna soovid



70 Individualism

Teie näitaja «75» - Kergesti võtate vastu lähiskonna soove ja olete avatud oma sõprade jaoks. Kui miski ei tule teil
välja jagate informatsiooni ja teised inimesed kergesti lahendavad teie probleeme. Oskate toetada ja innustada teist
inimest, laadida teda energiaga tööks ja tema eesmärkide saavutamiseks.

Uue tajumine
Selles osas on kirjeldatud, kuidas te tajute uut informatsiooni.

30 Liberalism

Teie näitaja «30» - Raskesti tajute uut informatsiooni, teis on rohkem väljendunud "Individualismi" või "Konservatismi"
skaala näitajad. Võite pikalt pidada viha teise inimese suhtes, mitte alati teda andestades. Teie jaoks peamiseks on
õppida kuulama ja usaldama teisi inimesi, oskama võtta vastu uut informatsiooni ja tundma rõõmu avastuste üle.

Teie näitaja «70» - Eredalt väljendatud individualismi tase räägib leidlikkusest ja loomulikkulisest. Olete väga erakordne
ja ebatavaline inimene, võimeline üllatama kõiki ümbritsevaid. Kõige olulisem teie jaoks on kaasata teisi inimesi sellesse,
mis on teile oluline. Samas võite kaua olla üksinduses, tekitades aina uusi ja uusi ideid.

30 Sisendatavus
Antud indikaator näitab, kuivõrd kergesti te omandate uut informatsiooni, s. t. kuivõrd sisendatavad te olete. Näiteks,
näitaja "-80%" räägib uute ideede raskest vastuvõtmisest. Praktiliselt alati arvate oma seisukohta olevat ainus õige.
Näitaja "90%" räägib liberalismist ja avatusest.
T:30% viitab: te raskesti omandate uut informatsiooni. Aga kui teie kaasvestleja on veenev ja eriti kõneosav, võite
kiiresti muuta oma seisukohta. Eelistate kõike kaalutleda ja analüüsida, hinnata "plussid" ja "miinused", "poolt" ja
"vastu". Kergesti saate aru vaidlevatest pooltest ja heal tahtel suudate leida kompromissi iga inimesega.
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