
Koszmar Zdrady
Jak sprawdzić czy to już zdrada, czy jeszcze 
niewinny flirt? Odkryj szybki i potwierdzony 
sposób na sprawdzenie swoich obaw. 

 
 
Przejmij stery swojego życia.
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Czy mój partner jest mi wierny?

Zdrada małżeńska potrafi nieodwracalnie zatruć związek, doprowadzić 
do utraty dzieci, majątku, a nawet zdrowia. Dlatego każde, nawet 
najmniejsze sygnały wskazujące na jej istnienie powinny skłonić do 
natychmiastowego działania.

Choć powyższe słowa są proste , sprawa już taka prosta nie jest. Wiąże 
się bowiem z osobą bliską, której przez bardzo długi czas ufaliśmy, 
często poświęcając jej część swojego życia.

Jak sprawdzić  czy jesteśmy zdradzani?

Najprościej byłoby porozmawiać z drugą stroną, z naszym partnerem, 
mężem lub żoną. Jednak podejrzenia jakie masz nadwyrężyły już kredyt 
zaufania więc możliwe, że boisz się zaufać.

Skąd pewność, że uczciwe zapytanie da uczciwą odpowiedź?

Czasem nie warto grać w otwarte karty?

Potrzeba poznania faktycznej sytuacji, zamiast życia w ciągłej 
niewiadomej świadczy o dojrzałości Jeśli strach powstrzymuje Cię 
przed poznaniem prawdy zastanów się co możesz stracić wahając się 
przed konkretnym działaniem. Im później zorientujesz się w sytuacji 
(odkryjesz zdradę lub jej zaprzeczysz) tym większe konsekwencje.  

Mając do czynienia ze zdradą, czas działa na Twoją niekorzyść.
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Zdrada potrafi zmienić życie w koszmar

Nawet największy optymista nie powie, że zdrada jest czymś 
pozytywnym. Poniżej lista tylko niektórych konsekwencji do których 
może ona doprowadzić. 

 • Rozpad związku

 • Depresja

 • Utrata kontroli nad własnym życiem

 • Obniżenie samooceny

 • Rozbicie rodziny

 • Utrata majątku, dochodów, źródeł utrzymania

 • Utrata kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi, etc.

 

 

Czy warto wziąć sprawy w swoje ręce?

Nie istnieje prosta jednoznaczna, odpowiedź. Z naszego 
doświadczenia wiemy, że przejęcie inicjatywy najczęściej zwiększa 
poczucie samodzielności, wyswobadza z wahania i pomaga przejęcie 
kontroli nad własnym losem.
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Co mogę zrobić?

Możesz potrzebować obiektywnego dowodu , który potwierdzi (lub 
zaprzeczy) istniejącym obawom. Co to może być?

 

Osobiste nakrycie na zdradzie

Trudne bowiem zdradzający robi wszystko by nie zostać nakrytym - to 
po pierwsze. Po drugie kosztowne emocjonalnie, a i tak 
niezapewniające sukcesu.

 

Wynajęcie detektywa

Wynajęcie detektywa jest bardzo dobrym pomysłem. Niestety słono 
kosztuje, bowiem praca detektywa to najczęściej ok. 120-200 zł za 
godzinę obserwacji. Plusem jest to, że uzyskane przez detektywa 
dowody mogą być wykorzystane w sądzie, naturalnie jeśli detektyw nie 
przekracza reguł ustalonych przez prawo.

 

Działanie na własną rękę z wykorzystaniem sprzętu

Użycie nieskomplikowanego sprzętu detektywistycznego,  który po 
prostu sobie jest i nagrywa, a następnie pozwala nam w komfortowych 
warunkach przysłuchać się temu co nasz partner robi, z kim rozmawia 
itp.  Przy znikomym ryzyku odkrycia podsłuchu.
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W prosty sposób minuta po minucie wysłuchasz na spokojnie co mówi  
i jak zachowuje się Twój partner podczas spotkania z osobą trzecią. 
Rozeznanie w sytuacji pozwoli Ci wcześniej zaplanować kolejne 
działania. Mając więcej informacji można lepiej dostosować się do 
sytuacji. 

Dlaczego warto mieć obiektywny zapis?

✴ Jest to praktycznie najłatwiejszy sposób by poznać prawdę i móc ją 
w przypadku takiej konieczności użyć.

✴ Nagranie jest obiektywne, nikt nie powie że coś sobie roisz w głowie

✴ Będziesz w komfortowej sytuacji, bo nagranie jest niczym AS 
wyciągnięty z rękawa

✴ Nagranie ułatwi Ci uznanie winy jeśli podejmiesz kroki rozwodowe

✴ Przejmiesz kontrolę nad sytuacją

✴ Będziesz w stanie osiągnąć więcej jeśli chodzi o temat opieki nad 
dziećmi, podział majątku, itp. Wielokrotnie właśnie nagranie 
partnera pozwalało na udowodnienie winy .

Jakiego urządzenia potrzebuje?

Najczęściej używane do tego celu są dyskretne dyktafony, które z 
powodzeniem sprawdzają się w rozeznaniu sytuacji. Jednak nie każdy 
dyktafon spełni to zadanie.  Poznaj urządzenie 140H VOX odwiedzając 
stronę www.
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Jakie cechy powinien mieć dyktafon do nagrywania 
rozmów w Twojej sytuacji?

★ Możliwie czuły mikrofon umożliwiający wyraźne nagrywanie rozmów.

★ Niewielkie rozmiary umożliwiające ukrycie urządzenia np. Poprzez 
przyklejenie.

★ Możliwie długi czas nagrywania

★ Aktywacja dźwiękiem

★ Akcesoria montażowe

★ Nie może wydawać dźwięków ani sygnalizować swojej obecności

Jeżeli szukasz urządzenia, które spełni wszystkie powyższe wymagania 
mamy dla Ciebie coś uszytego na miarę.

Nawet dzisiaj bardzo trudno znaleźć na rynku (nie tylko Polskim) 
urządzenie, które spełni wszystkie istotne wymagania. Dlatego sami 
stworzyliśmy urządzenie, które doskonale sprawdza się w długim  
i czytelnym nagrywaniu rozmów, przy niewielkich wymiarach.

Dzięki temu, że sami produkujemy w/w urządzenie jesteśmy je w stanie 
dostarczać w bardzo atrakcyjnej cenie. Poznaj długonagrywający 
dyktafon 140h VOX.
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6 dni nagrań z tego małego dyktafonu powie więcej niż przypuszczasz.

więcej informacji

http://www.szpieg.sklep.pl/?198,dyktafon-detektywistyczny-140-godzin-ciaglej-pracy

tel. 12 426 46 12
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