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7 včasných varovných príznakov, že máte dočinenia so
zlým človekom

badatel.net/7-vcasnych-varovnych-priznakov-ze-mate-docinenia-so-zlym-clovekom/

Hoci by sme v tomto svete radi videli to dobré, pravdou je, že je v ňom veľa zla. Často nás
zraňujú a klamú práve tí, ktorým by malo na nás záležať.

Títo ľudia k vám budú navonok milí, no za chrbtom vás budú ohovárať. Urobia všetko,
aby vás zničili a nemusia na to mať skoro žiadny dôvod. Ich cesta obsahuje len bolesť
a deštrukciu.

Ak je ´zlý´ niekto, koho milujete, je
veľmi dôležité zbaviť sa ho. A to
nielen kvôli vlastnému duševnému
zdraviu, ale aj pre pokoj mysle.

Smutné je, že o existencii takýchto
ľudí všetci vieme, či už tomu veriť
chceme, alebo nie.

Nižšie uvedené znamenia sú tým, na
čo sa môžete zamerať pri
odhadovaní, či je niekto ´zlý´ alebo
nie. Ak po prečítaní tohto článku
zistíte, že je vo vašom živote niekto
´zlý´, je čas odstrániť ho zo svojho
života.
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Nemali by ste dovoliť zlým ľuďom mať akúkoľvek kontrolu nad vami a vaším životom.

Znamenia toho, že niektorí ľudia vo vašom živote sú zlí:

1. Prekrúcajú fakty

Vždy sa postarajú o to, aby veci zneli inak, než skutočne sú. Môžete im poskytnúť nejaké
informácie a oni ich prekrútia do niečoho hrozného.

Presne takto fungujú.

2. Zavádzajú ľudí

Radi vás nútia myslieť si opak toho, čo by ste si mali. Keď sa stane niečo zlé, oni to ešte
zhoršujú.

Náš tip: Túžite po krásnych vlasoch a zdravej pokožke? Namiesto návštevy drahého
kozmetického salónu vyskúšajte jedinú spirulinu vo forme granulátov. Viac informácií tu

So zlým človekom nemôžete vyhrať.

3. Veľa klamú

Neustále klamú, lebo zlí ľudia majú nutkanie klamať. Keď nevedia získať potrebné fakty,
niečo si vymyslia.

Títo ľudia vždy vymýšľajú hrozné klebety.

4. Odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje činy

Títo ľudia nikdy neprevezmú zodpovednosť za nič, čo robia. Stále spôsobujú problémy, za
ktoré nie sú ochotní sa ospravedlniť.

Nenájdete ich naprávať svoje chyby.

5. Nemrzí ich, čo robia

Je im úplne jedno, či vás zraňujú a budú to robiť pre vlastný prospech.

Ak im zničenie vášho života prinesie niečo, čo chcú, nebudú váhať.

6. Sú ochotní zadržiavať informácie

Zlí ľudia sa často rozhodnú časť niečoho vynechať, aby z toho spravili niečo zlé. Ak sa,
napríklad, stane niečo zlé, ale potom aj niečo dobré, vy sa dopočujete len o tom zlom.
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Ani sa nedá vysvetliť, koľko informácií pred vami zlý človek zatají. Sú naozaj hrozní.

7. Radi popierajú realitu

Vidia len to, čo chcú, lebo realita je pre nich iná. Nikdy neprijímajú veci také, aké sú.

Záver
Zlí ľudia nemajú vo vašom živote miesto. Sú to narcisti a psychopati tohto sveta.

Zaslúžite si niekoho, kto vás nebude využívať, kto vám bude hovoriť celú pravdu
a nebude vám nič tajiť. Neuspokojte sa s ničím menším.

Zdroj: awarenessact.com, Spracoval: Badatel.net

Podobné články
10 skrytých znakov toho, že vášmu partnerovi na vašom vzťahu nezáleží
6 znamení, ktoré vám napovedajú, že on(a) má o vás záujem. Takto to odhalíte
Nikdy neprestávajte byť dobrým človekom: 15 vlastností ľudí s ozajstnou integritou
11 príznakov toho, že ste energeticky vysávaní ľuďmi okolo vás
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