
redakcia August 18,
2019

Stýkajte sa s ľuďmi, ktorí zapadajú do vašej budúcnosti: 5
typov „priateľov“, ktorých nepotrebujete

badatel.net/stykajte-sa-s-ludmi-ktori-zapadaju-do-vasej-buducnosti-5-typov-priatelov-ktorych-
nepotrebujete/

Jeden z možno najprirodzenejších aspektov ľudského života je naša neustála potreba
rastu. Keď nerastieme, tak stagnujeme, čo nakoniec vedie k rozjímaniu.

Práve preto je také dôležité ubezpečiť sa, či vám ľudia, ktorými sa obklopujete, nejako
pomôžu rásť.

Rásť sa pokúšajú aj naši priatelia a členovia rodiny, niekedy však jednoducho rastieme
každý iným smerom. Keď sa tak stane, je najlepšie tieto vzťahy prehodnotiť, aby sme
vedeli rozhodnúť, či sú pre nás ešte stále zdravé.

V ďalšom texte je uvedených päť typov „priateľov“, u ktorých by ste mali zvážiť ich
vyradenie zo svojho života:

1. Neustály sťažovateľ

Tento typ priateľa je niekto, kto so sebou takmer vždy nesie negatívnu energiu. Vždy je
niečo zle, alebo len niečo nejde podľa plánu a on potrebuje, aby o tom všetci vedeli.

Problém s takýmito priateľmi je, že ich negatívne myšlienky a postoje si osvojujete vy
aj všetci okolo.

Rýchlo prídete na to, že sa vo svojom svete úplne bezdôvodne cítite nešťastní. Títo ľudia
vás vysávajú a bránia vám v pohybe vpred.
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2. Odmietač

Odmietačom vo vašom živote je osoba, ktorá takmer vždy zamietne vaše nápady či
plány.

Zakaždým, keď niečo navrhnete, alebo hovoríte o svojich cieľoch, pohotovo vám
vymenuje všetky dôvody, prečo nevyjdú a prečo by ste ani nemali márniť svoj čas.

Náš tip: Trpíte steatózou pečene? Vyskúšajte tento klinicky testovaný extrakt z červenej
repy, ktorý je vyrobený pomocou najnovšej nanotechnológie. Viac informácií tu

Odmietači sa boja vyjsť zo svojej komfortnej zóny, lebo sa boja zlyhania. Je to preto, lebo
nevedia pochopiť, ako je možné, že sú úspešní iní.

3. Pochybovač

Pochybovač môže byť ešte horším „priateľom“ než odmietač.

Títo ľudia vás radi nechajú myslieť si, že podporujú vaše ciele a ambície, no sú prví, ktorí
poukazujú na akékoľvek chyby či zlyhania.

Často vám budú hovoriť, ako veľmi vám veria a ako chcú, aby ste uspeli, no potajme
dúfajú, že narazíte a popálite sa.

4. Chvastúň

Nájsť „chvastúňov“ vo svojom živote je dosť ľahké. Sú to tí, čo neustále hľadajú uznanie
iných.

Keď máme v živote veľký úspech, alebo prekonáme isté prekážky, zdieľanie nášho
nadšenia s priateľmi a rodinou sa očakáva.

Keď ale človek neustále chváli sám seba, je to výrečné znamenie jeho neistoty, alebo
nedostatku sebaúcty a toho, že kvôli tomu, aby sa cítil lepšie, potrebuje uznanie iných.

Nepotrebujete byť s tým, komu iní dookola musia opakovať, aký je skvelý.

5. Ľahtikár

Ľahtikári nie sú len tí, čo stále nedodržiavajú plány, ale aj tí, ktorí majú úplne prevrátené
priority.

Majú celý rad zlozvykov, ako skákať iným do reči, telefonovať v nevhodnú dobu a tráviť
celý čas na sociálnych sieťach.
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Keď je niekto nenapraviteľný ľahtikár, nemalo by vám na vzťahu s takým človekom veľmi
záležať. Najmä, keď si zaslúžite priateľov, ktorí chcú s vami žiť v tejto chvíli.

Záver
Pridali by ste k týmto piatim typom ľudí ešte nejakých ďalších, ktorých je lepšie zo svojho
života vyradiť? Podeľte sa s nami o váš názov v komentároch pod článkom!

A tiež, ak vám tento článok nejako pomohol, nezabudnite ho, prosím, zdieľať so svojou
rodinou a priateľmi.

Zdroj: higherperspectives.com,
Spracoval: Badatel.net

Podobné články
Rada sa usmievam na tých, čo ma nemajú radi: 5 účinných reakcií na hrubých ľudí
Nikdy neprestávajte byť dobrým človekom: 15 vlastností ľudí s ozajstnou integritou
„Mozgovo mŕtva“ tínedžerka sa prebrala z kómy po tom, čo sa za ňu modlil rodinný
priateľ
Nikdy neľutujte, že ste dobrí k nesprávnym ľuďom: Pripomeňte si týchto 5 vecí vždy,
keď sa necítite dosť dobrí
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