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7 Cách Nhìn Người Cổ Nhân Để Lại Cho Hậu Thế Giúp Bạn Tìm Được Người Bạn,
Người Yêu Chân Thành Và Tốt Bụng

Một người bạn tốt, một người yêu chân thành sẽ như một đôi cách giúp bạn
bay cao và bay xa, cuộc đời thật ý nghĩa, rộng mở biết dường nào. Người tốt ở
bên cạnh sẽ giúp bạn ngày càng lạc quan, tích cực và yêu đời hơn. Bởi vậy!
nhiều khi cuộc đời thành hay bại đôi khi cũng do cách chọn bạn mà nên.
Dưới đây là 7 cách nhìn người mà cổ nhân gửi lại hậu thế, ai cũng nên biết
trước khi cân nhắc kết thân hay gắn kết cuộc đời mình với ai đó.

7 Cách Nhìn Người Giúp Bạn Tìm Được Người Bạn, Người Yêu Chân Thành Và
Tốt Bụng

1. Muốn biết gia cảnh, hãy để ý bạn bè xung quanh họ
Bạn bè xung quanh chính là tấm gương phản chiếu cách sống, cách đối xử và
nhân cách của một con người. Nếu bạn là người tốt, có lối sống lành mạnh thì
tất nhiên bạn sẽ không bao giờ giao du với những người thuộc thành phần
phức tạp, nguy hiểm mà chỉ chơi với người có lối sống giống mình.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, câu này đố có sai. Bởi vậy nếu tình bạn hay
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tình yêu có tan rã, nói cho cùng cũng chỉ là không hợp. Đã hợp cạ, hợp gia
cảnh thì dù là bùn nhơ hay ngọc ngà, cũng sẽ có đôi có cặp.
2. Muốn biết người có quan tâm bạn thật sự hay không hãy chờ lúc khó khăn.
Thời điểm bạn gặp khó khăn trong cuộc sống chính là lúc bạn có thể nhìn
nhận một người rõ nhất. Nếu người ấy sẵn sàng ở bên cạnh bạn, cùng bạn
trải qua những khó khăn thì chúc mừng, bạn dã tìm được một người chân
thành, tốt bụng.
►Xem thêm: Giàu, Nghèo Phụ Thuộc Vào Cách Nhìn Và Đánh Giá Của Mỗi
Người, Đừng Vội Mơ Tưởng Xa Xôi Mà Quên Mất Hiện Tại Bạn Giàu Có Đến
Thế Nào Nhé

Hãy cố gắng làm 1 việc tốt mỗi ngày. Lúc bạn cho đi là lúc bạn nhận lại nhiều
hơn rồi đó!

3. Muốn biết gia phong, hãy nhìn cách họ cư xử với người già và trẻ em.
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Người già và trẻ em thường rất khó chiều, vậy nên muốn biết một người có
được dạy dỗ tử tế hay không, hãy quan sát cách cư xử của họ với người già và
trẻ em. Nếu họ vẫn hòa nhã, ôn tồn, không nổi nóng thì chính xác đó là người
sống có lý trí, biết suy nghĩ và kiềm chế, được dạy dỗ bảo ban, biết tiếp thu
những giá trị nhân văn của cuộc sống.
4. Muốn biết tốt xấu, hãy nhìn cách đối xử của những người xung quanh khi
họ rơi vào khó khăn bế tắc.
Nếu bạn bè xóm làng sẵn sàng giang tay giúp đỡ mà không đòi hỏi báo đáp
thì chắc chắn đó là người tốt, sống có tình có nghĩa, biết chọn đối tượng để
kết giao.
5. Muốn biết tiền đồ, hãy xem họ có mánh mung tham lợi nhỏ.
Những người có tiềm năng làm nên việc lớn thường sở hữu tầm nhìn xa trông
rộng, tính cách quyết đoán nên sẽ không tham lam những cái lợi nhỏ nhặt
trước mắt mà chỉ dồn chí hướng vào những cái lợi to lớn hơn. Những người
như vậy tâm tính cũng sẽ rất rộng rãi và giàu nghị lực.
►Xem thêm: 6 Điều Tốt Bạn Nên Làm Dù Cuộc Sống Đang Giàu Có Hay
Nghèo Khổ
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Người biết nhìn xa trông rộng, sống đời thẳng thắn, không mánh khóe lươn
lẹo thật đáng kết giao!

6. Muốn biết một người có đáng tin, hãy nhìn vào lời hứa.
Một người đáng tin cậy chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa của mình, họ
không bao giờ hứa hươu hứa vượn cốt để lấy lòng người khác.
7. Muốn biết chân tâm, hãy nhìn vào ánh mắt người đó.
Người xưa có câu, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn và là thứ duy nhất không
biết nói dối. Vậy nên, nếu muốn biết tính cách chính xác của một người thì
hãy để ý quan sát ánh mắt người đó khi giao tiếp. Nếu là người đĩnh đạc,
nghiêm túc thì ánh mắt cũng sẽ vô cùng kiên định và ngay thẳng. Còn nếu là
người gian dối, giảo hoạt hay tính toán thì ánh mắt sẽ liên tục láo liên như
mắt lươn, không thể che giấu sự gian manh, tính toán.
►Xem thêm: Bạn Có Thể Không Giàu, Nhưng Cuộc Đời Bạn Nhất Định Phải
Thật Đáng Sống
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