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KUIDAS ON LOOD SINU HUUMORIMEELEGA?
Huumorimeel on õpetaja tähtsaim kutseoskus, mis on kaasa sündinud ja millest 5%
inimesi on lihtsalt ilma jäetud. Inimene, kellel huumorimeel puudub, on äärmiselt
konfliktne ja võtab kõiki ainuisiklikult, solvub kergesti, ega andesta iialgi...
Märgi ära vastuse variant, mis iseloomustab kõige täpsemini Sinu reaktsiooni huumoriga
seotud olukordades. Küsitlus aitab selgitada, mis mulje Su suhtumine naljasse ja
naermisesse teistele võib jätta.
1. Vaatad tsirkuses või näitelaval täissaalis mingi ringituiava koomiku sõnatut
etteastet.
a) naerad kaasa, sest lihtne huumor on Sulle alati meeldinud;
b) naerad kaasa, kuigi see Sinu arust ei ole just eriti naljaks, sest teistel on ju lõbus ja
Sa ei taha lihtsalt ”lolliks” jääda;
c) ei kavatsegi rumala nalja üle naerda, naergu teised kui tahavad, ja mõelgu Sinust,
mida tahavad.
2. Kui Sul seltskonnas olles juhtub väike äpardus. Kas Sa
a) püüad selle naljaks pöörata;
b) arvad, et keegi ei pannudki seda tähele;
c) vajuksid häbi pärast maa-alla.
3. Kõige tõenäolisemalt ajab Sind naerma:
a) nali, kus tavaline inimlik rumalus esitatakse lihtsate vahenditega hea huumorina;
b) räige anekdoot, mis tekitab kõigis kuulajates elevust;
c) nali, mis tekib spontaanselt vestluse käigus.
4. Kui keegi koperdab tänaval libedal jääl ja kukub veidi koomiliselt, siis
a) ajab see Sind alati naerma;
b) oleneb olukorrast ja kukkujast;
c) kukkumises ei ole Sinu jaoks midagi naljakat.
5. Kui Sulle räägitakse anekdooti, millest Sa mõhkugi aru ei saa:
a) küsid selgust või lased korrata ja naerad seejärel;
b) naerad igal juhul, et mitte rääkijat solvata;
c) ei naera, ega viitsi või ei näe põhjust ka selgitust küsida.
6. Kas 1. aprill on Sinule:
a) igati tore ja oodatud päev, milleks oled juba ette varunud igasuguseid lähedaste ja
sõprade tüssamiseks vajalikke nippe;
b) päev nagu päev ikka;
c) äärmiselt nõme päev.

7. Pärast paari napsu asutuse peol hakkab keegi rääkima anekdoote, milledest
tunned ennast puudutatuna. Kas Sa:
a) tõmbud piinlikkustundega seltskonnast eemale;
b) naerad koos teistega, et mitte ebavisaks olla;
c) väljendad selgelt oma põlgust selliste naljade vastu.
8. Kas Sulle meeldiks saada sünnipäevaks midagi pilapoest?
a) see oleks igati vahva;
b) oleneb kinkijast ja kingitavast;
c) sünnipäev ei ole tsirkus.
9. Kas räägid teistele anekdoote põhiliselt:
a) kui õhkkond on soe ja sõbralik;
b) selleks, et murda jääd või elavdada soikunud vestlust;
c) alati kui sobiv nali meelde tuleb.
10. Kas Sa karnevalil riietuksid:
a) Kellekski-millekski koomiliseks, silmatorkavaks;
b) valiksid tagasihoidlikuma kostüümi või piirdud ainult nägu varjava maskiga;
c) ei külastagi sellist jaburat üritust.
11. Kui Sa naerad, siis:
a) lased enda täiesti lõdvaks ja naerad nii, et vats vappub;
b) kõkutad vaikselt omaette
c) enamasti ainult naeratad, et väljendada oma lõbusust.
12. Milline loetletud loomadest tundub Sulle kõige koomilisem?
a) ahv;
b) kilpkonn;
c) ketikoer.
13. Kas parimad naljad on Sinu arust:
a) seksinaljad;
b) naljad teiste rahvuste üle;
c) poliitilised naljad.
14. Kui Sulle kingitakse juubeliks lillede asemel suur okkaline kaktus?
a) oled kingi üle igati õnnelik, sest Sul ei ole kodus vee ühtegi kaktust;
b) oleneb, kes kingib;
c) tunned ennast ebameeldivalt puudutatuna.
15. Kõige enam lõbustab Sind :
a) koomikupaar hoogsas tegevuse, eriti kui üks neist mängib tõelist tola;
b) koomik, kes räägib publikule anekdoote ja vaimukusi;
c) pigem keegi, kes räägib anekdoote, mitte kloun ega veiderdaja.

16. Kui keegi võõras inimene naerab avalikus kohas südamest, siis:
a) hakkad peagi ise naerma;
b) Sinu naerma hakkamine oleneb olukorrast;
c) mõtled, et tegu on ebanormaalse inimesega.
17. Kui Sul on valida, mida õhtul telerist vaadata, siis Sa vaataksid:
a) naljasaadet, kus nalja teevad tuntud koomikud;
b) situatsioonikomöödiat, kus nali on elulähedane;
c) dokumentaalfilmi huumori olemusest.
18. Vaadates end peeglist, tundud Sa olevat endale:
a) üks igati vahva sell;
b) enam-vähem normaalne kuju;
c) tõsine töö inimene.
19. Kui Sulle räägitakse rahvarikkas kohas hea anekdoot, kas Sa:
a) naerad valjult, laskmata ennast teiste pilkudest häirida;
b) naerad kõvasti ja tunned pärast veidi piinlikkust, et ei suutnud end vaos hoida;
c) püüad igati naeru tagasi hoida.
20. Kui räägid kellelegi anekdooti, mis on Sinu meelest hästi naljakas, kas Sa:
a) hakkad sageli ka ise oma jutu sekka naerma;
b) oled solvunud, kui teised ei naera;
c) räägid rahulikult oma nalja ära, ega hooli kas see jõudis teistele kohale või ei.
Punktide arvestus: loe üle kõik oma a-, b- ja c- vastused ja leia oma iseloomustus.
Punktide tähendus:
Suurem osa a-vastuseid. Oled üsna suhtlusaldis inimene, hea huumoritajuga ja
seltskonnas vähe kammitsetud. Naerad vahel ka siis, kui see on kohatu. Sulle meeldib
pidudel käia ja ise neid korraldada. Oled võimeline ka iseenda üle nalja heitma.
Arvata, et oled aktiivne igal elurindel ja seda ka nii armastuses kui seksis. Elu ongi
Sulle nagu näitelava. Sellepärast on Sul raske kellegagi pikemat aega püsisuhetes
olla. Oled elu suhtes igati positiivselt meelestatud. Sind ei heiduta naljalt see, mida
teised Sinust arvavad. Vahel tundud teistele süüdimatuna, kahjuks aga mitte iialgi
endale. Oht naeru kätte ära surra...
Suurem osa b-vastuseid. Oled küllaltki konformistlik ja emotsionaalselt sõltuv tüüp,
vajad pidevalt tunnustust, mida pakub ühtekuuluvustunne teatud inimeste rühmaga ja
ka koduga. Ise oled naljatamisega ettevaatlik. Tunned muret sellepärast mida teised
Sinust arvavad, ja kaldud kergesti solvuma. Kaldud inimesi lahterdama headeks ja
halbadeks. Vahel võib võõras seltskond Sulle isegi meeldida. Oht sattuda
depressiooni...

Suurem osa c-vastuseid. Oled enesesse tõmbunum kui teised Sind ümbritsevad
inimesed. Kaldud oma elu suurel määral intellektualiseerima, sündmusi läbi mõtlema,
mitte aga läbi elama. Elad põhimõtte järgi, et seitse korda mõõda ja üks kord lõika.
Kõige paremini tunned ennast iseenese seltskonnas või siis väga valitud sõprade seas.
Igasugused massiüritused on Sinule täiesti vastunäidustatud. Ja üldse, on elu liiga
lühike ning tõsine, et selles veel tsirkust teha või klouni etendada. Igasugused artistid
nii elus kui teatrilaval tunduvad Sulle tühiste inimestena, kelle ütlemised Sind
karvavõrdki ei heiduta. Oht jääda üksildaseks uitajaks...

