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Neištikimybės faktas porai visada tampa 
rimtu smūgiu. Tuomet partneriai būna pri-
versti perkainoti vertybes, pamąstyti, ko 
tikisi iš partnerio, ir priimti sprendimą –  
toliau gyventi kartu ar skirtis. Sprendimo 
priėmimas tampa rimtu iššūkiu. Išduotąjį 
asmenį kankina abejonės, jis jaučiasi piktas, 
liūdnas, nusivylęs, kaltina partnerį, tuomet 
save. Kitaip tariant, emocinė būsena tampa 
labai nestabili, ji pereina nuo vieno kraštuti-

numo prie kito. 
Priimant sprendimą, susijusį 

Interneto puslapyje www.priekavos.lt vykusi apklausa atskleidė skaitytojų požiūrį į 
vieną labiausiai santykius sukrečiančių dalykų – neištikimybę. Apklausos rezultatus 

įvertinusi psichologė Justina Zelionkaitė pasakoja, kokie yra pagrindiniai 
neištikimybės ženklai, priežastys, ir pataria, kaip elgtis su ja susidūrus. 

Skaitytojų apklausa: 
ką galvojate apie neištikimybę? •	 Nekaltinti nei savęs, nei partnerio. 

•	 Suvokti tai kaip rimtą santykių krizę, 
kurią bandoma įveikti atskirai arba kartu. 

•	 Apmąstyti bendrą šeimos ar poros situ-
aciją. Apgalvoti, ko iš tiesų norima iš šių 
santykių, koks galėjo būti asmeninis jūsų 
indėlis, kuris leido kilti tokiai krizei. Įsivaiz-
duoti, kaip jūsų poros gyvenimas atrodys 
po 5–10 m.

•	 Dėl tolesnės santykių baigties nuspręsti 
patiems, nesikliauti kitų (tėvų, draugų ir t. 
t.) patarimais ar pamokymais, nes tik jūs 
patys žinote visą  santykių istoriją ir tai, ką 
dėl jų galėtumėte aukoti. 

•	 Jeigu nežinote, kaip elgtis, nereikia savęs 
spausti. Sprendimą galite priimti vėliau, 
kai emocijos aprims. 

•	 Nepriiminėti sprendimų būnant itin blo-
gos nuotaikos. Paprastai emocinė būse-
na net esant krizei šiek tiek keičiasi, todėl 
verta palaukti, kol ji bus geresnė, ir tuo-
met priimti tinkamus sprendimus.  

•	 D a u g i a u bendrauti su artimaisiais ir 
  draugais.
   Išsipa
  sako-

jimas ir 
pasiguodi-

mas sumažins 
psichines kan-

čias bei galbūt po-
kalbių metu pavyks 

padaryti naudingų įž-
valgų. 

•	Skirti laiko sau. Nueiti pas 
psichologą, psichoterapeutą, 

stilistą, kirpėją, gyvenimo būdo 
vadybininką ir kt. specialistus. 

Žmonės dažniausiai linkę pervertinti 
save ir nemato, kokie yra pilki, pavargę 

bei nuobodūs. 

•	Nebūti desperatais. Santykiams atkurti 
reikalingi du žmonės, todėl jei vyras ar 
žmona stokoja motyvacijos viską pradėti 
iš naujo, maldavimai grįžti ir kitoks nusi-
žeminimas negarantuos laimingo gyveni-
mo, net jei tuo metu bus galima pasiekti 
tikslą. Tai bus tiksinti bomba, kuri vieną 
dieną sprogs ir atneš naują kančių bangą. 

Sužinojus apie 
neištikimybę 
rekomenduojama:

„Išduotieji, kurie 
atleidžia partneriui, 
dažniausiai siekia 

susigrąžinti pasitikėjimą 
ir tą santykių etapą, 

kai viskas buvo gerai.“

su neištikimybe, – skirtis ar ne – gana mažai 
žmonių nusprendžia neatleisti partneriui. 
Dauguma atsižvelgia į aplinkybes, atleidžia 
pateikdami tam tikras sąlygas. Vis dėlto po 
tokių įvykių stipriai nukenčia pasitikėjimas 
partneriu. Išduotieji, kurie atleidžia partne-
riui, dažniausiai siekia susigrąžinti pasitikėji-
mą ir tą santykių etapą, kai viskas buvo gerai. 
Vieniems tai pa-
v y k s ta , 

kitų pilys sugriūva. Visa tai labiausiai priklau-
so nuo partnerių asmenybių ir noro. Jeigu 
abu vienodai motyvuoti atkurti santykius, jei 
negalvoja tik apie kerštą ir kaltinimus, daž-
niausiai jiems pavyksta. 
Apklausos rezultatai parodė, kad populia-
riausi atsakymai: „Atleisčiau, jeigu partneris 
gailėtųsi ir pavyktų susigrąžinti mano pasi-

tikėjimą“ bei „Neatleisčiau“. Tai daž-
niausiai yra brandžių asme-

nybių apsisprendimai. 
Paprastai po tokių 

įvykių ir priimtų 
sprendimų 

į v y k s ta 

vidinė žmonių transformacija, jie atranda ką 
nors naujo ir dar labiau tobulėja. 
Tokie atsakymai, kaip „pirmą kartą atleis-
čiau“, „atkeršyčiau“ arba „tai įneša naujų 
vėjų į santykius“ dažniausiai sukuria palan-
kias sąlygas tolesnėms įvairaus pobūdžio iš-
davystėms, netgi rodo gresiančias skyrybas 
(fizines arba emocines). Jeigu tokie sprendi-
mai netampa pamokomis sau, jei partneriai 
iki galo neišsiaiškina, kas įvyko, kodėl taip 
atsitiko, nesukuria naujų santykių taisyklių 
– visa tai žada ne asmenybės ir santykių pro-
gresą, o regresą.

Pagrindinės priežastys
Poros santykiuose labai svarbus veiksnys – 
seksualiniai santykiai. Todėl jei jie dėl kokių 
nors priežasčių pakinta, jeigu kuris nors par-
tneris nėra patenkintas seksualiniais santy-
kiais, tikėtina, kad tai gali paskatinti pasirink-
ti neištikimybę. Taip pat tam įtaką gali daryti 
nepasitenkinimas tarpasmeniniais santy-
kiais, dėmesio trūkumas, nuobodulys santy-
kiuose. Nustatyta, kad vyrai dažniau išduoda 
partneres dėl nepasitenkinimo seksualiniais 

santykiais, o moterys tampa ne-
ištikimos, nes nesijaučia myli-

mos. 
Kita priežastis, skatinanti 
vienkartinę neištikimybę, –  
alkoholis. Apsvaigusiems 
asmenims padidėja sek-
sualinė motyvacija, labiau 
susijaudina, todėl tam-
pa labai imlūs išoriniams 
seksualiniams stimulams, 
kitaip tariant, tampa sun-
kiau atsispirti įvairioms 
pagundoms.
Pastebima, kad naudoji-
masis socialiniais tinklais 
susijęs su kilusiais konflik-
tais tarp partnerių, kurie 
skatina tapti neištiki-
miems arba skirtis.
Teko girdėti apie geną, 
lemiantį polinkį į ne-
ištikimybę, tačiau kol 
kas tai labiau prielai-
da nei išvada. Toks 
elgesys išmoksta-

mas iš artimos 
aplinkos, o ne 

perduodamas 
g e n e t i š -

kai. Tėvų 
vaidmuo 
vertybių 
formavi-

m u i s i , 
į s k a i -

tant ištikimybę, gali turėti didelę reikšmę. 
Jeigu vienas jų buvo neištikimas arba šis 
faktas nebuvo atskleistas, tačiau vienas 
gimdytojų buvo linkęs flirtuoti ar kaip nors 
kitaip rodė išskirtinį dėmesį  priešingos lyties 
atstovams, tikėtina, kad vaikas perims šias 
savybes.  
Kalbant apie žmogaus biologinį ryšį su neišti-
kimybe, mokslininkai pastebėjo, kad tam įta-
ką daro hormonas testosteronas. Didesnis 
šio hormono lygis lemia didesnį seksua-lu-
mą ir seksualinę motyvaciją, o tai daro įtaką 
poligamiškiems santykiams. Evoliucijos psi-
chologai teigia, kad jei vyro bevardis pirštas 
ilgesnis už smilių,  jo organizme testosterono 
lygis didesnis, todėl yra labiau linkęs į seksu-
alinę neištikimybę.

Kaip sužinoti, ar partneris 
neištikimas?
Jeigu žmogus atidus, tikėtina, kad pastebės, 
nes visais atvejais neištikimo asmens elgesys 
pasikeičia. Dažniausiai pastebima, kad par-
tneris (-ė) tapo paslaptingesnis (-ė), labiau 
rūpinasi savo išvaizda, ilgiau kur nors užtrun-
ka, atsisako mylėtis arba tampa labai dėme-
singas. Jei tai buvo vienkartinis nuklydimas, 
tuomet asmuo dažnai tampa itin meilus ir 
geras  partneriui (-ei). Taigi reikia būti dė-
mesingiems. Tai ne tik padės išsiaiškinti apie 
nuklydimus, bet ir bus profilaktika prieš tai 
įvykstant. Juk viena neištikimybės priežasčių 
– partnerio nedėmesingumas.

Kaip ištverti neištikimybę?
Išdavystė daro didžiulę įtaką išduotojo sa-
vigarbos mažėjimui, todėl labai svarbu 
tai sustabdyti. Norint tą padaryti, 
reikia nustoti lyginti save su 
konkurentu (-e), liautis kal-
tinti save, neužsisklęsti ir 
daugiau bendrauti. Taip pat 
naudinga analizuoti save, 
sudaryti savo privalumų są-
rašą, pamilti savo išvaizdą, 
stengtis tobulėti ne tik išo-
riškai, bet ir dvasiškai. Visa 
tai padidins savigarbą, o 
tai padės veiksmingiau 
ir teisingiau spręsti ki-
lusias problemas bei 
priiminėti teisin-
gesnius sprendi-
mus.

Aistė Sakalauskienė
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Atsakymo į klausimą „ką 
darytumėte sužinoję apie 
partnerio (-ės) neištikimy-
bę?“ rezultatai:
•	 Jeigu tai būtų pirmas kartas, atleisčiau 

(7,5 % visų apklaustųjų).

•	 Atleisčiau, jei partneris (-ė) gailėtųsi ir 
susigrąžintų mano pasitikėjimą 

•	 (49,5 %)

•	 Atleisčiau, nes vienas kitas paklydimas 
į santykius įneša naujų vėjų (3,7 %)

•	 Atleisčiau, tačiau tik tam, kad vėliau 
atkeršyčiau (4,7 %)

•	 Neatleisčiau, nes santykiai iš karto iš-
irtų (34,6 %)

Prizą laimėjo Skaistė Užameckytė
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