
Риси, які відштовхують від вас людей 

Хто б не хотів подобатися оточуючим? Проте, бути ідеальним і добрим 

для всіх неможливо, а якщо вам притаманні ще й ряд неприємних рис 

характеру, то люди точно тягнутися до вас не будуть і не бажатимуть з вами 

спілкуватися. Однак, якщо ви усвідомите, що вам властива та чи інша не 

найприємніша риса характеру, ви вже зробите величезний крок на шляху до 

того, щоб від неї позбутися. 

➢ Самовдоволення 

Занадто зосереджені на собі люди, тобто егоїсти, не викликають 

симпатії. Вони вважають, що світ обертається виключно навколо них, а тому 

будь-яка ситуація, подія або навіть розмова повинні бути пов'язані тільки з 

ними. Вони не розуміють почуттів або потреб інших, піклуючись тільки про 

себе.  

➢ Надмірні лідерські замашки 

Мало кому подобаються зарозумілі друзі, які обожнюють роздавати 

накази та вказівки і дивляться на всіх зверхньо. Якщо ви контролюєте інших, 

маніпулюєте ними, приймаєте за них рішення і лише жорстко направляєте, 

людям не захочеться мати з вами справу. Перш ніж ви усвідомите свою 

поведінку, біля вас вже нікого не залишиться. 

➢ Погані манери 

Приємна і ввічлива поведінка приваблює людей. Говорячи «будь ласка» 

і «спасибі», демонструючи вдячність, проявляючи тактовність і повагу, ви 

створюєте собі імідж гідної людини. А ось погані манери змушують інших 

відчувати себе біля вас дуже незатишно. Мало кому подобається 

спілкуватися з грубіяном. 

➢ Песимізм 



Песимізм не вважається дуже 

привабливою рисою. Якщо людина постійно 

скаржиться або бачить речі і ситуації в 

негативному світлі, вона відштовхує від себе 

людей. Ніхто не хоче дружити з тим, хто 

незмінно розглядає світ тільки в чорних фарбах. Крім того, песимізм нерідко 

сприймається як зла і негативна енергія, що виходить від людини.  

➢ Надмірна конкуренція 

Для такої людини все навколо неї здається змаганням. Такі люди завжди 

повинні бути першими і кращими за інших. Надмірна конкуренція може 

завдати шкоди вашим відносинам з близькими. Якщо ви помічаєте за собою 

цю рису, згадайте про те, що потрібно навчитися цінувати успіх інших, а 

також піклуватися про тих, хто з вами поруч, і всіляко їх підтримувати. 

➢ Непорядність 

Хороший друг – це людина, що відрізняється своєю чесністю, 

сумлінністю та відповідальністю. Люди, які постійно вводять оточуючих в 

оману, не соромляться відверто брехати і поширювати плітки і чутки, з часом 

ризикують залишитися в повній самоті. Не забувайте, що щирість – одна з 

кращих людських якостей. 

➢ Заздрість 

Коли людина, замість того, щоб жити своїми досягненнями, «пхає носа» 

в чуже життя, намагаючись порівнювати свої недоліки з чужими 

достоїнствами – це і є заздрість. Але хто сказав, що інші завжди суперники? І 

як щодо того, щоб змагатися виключно з самим собою, порівнюючи успіхи 

свої вчорашні з успіхами вашими сьогоднішніми. Заздрість «з’їдає » людину 

з середини. 

Отже, якщо ви помічали в себе вказані вище риси,  ви не хочете 

залишитися, в разі  потреби, наодинці зі своїми проблемами, якщо ви хочете, 



щоб поряд були люди, які вам завжди допоможуть підтримають, підкажуть, з 

якими завжди можна поділитися найпотаємнішим, можливо, настав час 

задуматись над тим, що потрібно припинити думати тільки про себе і 

постаратися навчитися спілкуватися з людьми по-іншому, вміти слухати і 

чути інших, радіти не тільки власним успіхам і перейматися тільки ними, а і 

успіхам хоча б близьких вам людей. Намагайтеся розуміти, що їх турбує, 

допомагайте, співпереживайте, підтримуйте.  

Нам необхідно навчитися просто жити й радіти 

всьому, що нас оточує. Звичайно, кожна людина 

вирішує сама як їй жити, як вести себе з оточуючими. 

Кожен має як позитивні, так і певні негативні риси 

характеру, ідеальних людей не буває. Нам потрібно це 

враховувати під час спілкування з іншими. Перш ніж 

щось зробити, або сказати подумайте декілька разів. 

Ми маємо поважати думку інших, завжди в будь-якій 

ситуації залишатися людиною. Якщо ви хочете, щоб 

ваше життя було кращим, робіть все по совісті, не 

чекаючи нічого взамін, і ви побачите, що згодом отримаєте набагато більше, 

ніж ви могли собі уявити. 

 


