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Gimtinės (lytinės) galios suvaldymo vertė asmenybės brandai (vaikinams)  
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Šis pokalbis, skiriamas vaikinams ir jį turėtų moderuoti mokytojas vyras. 

Mokytojas gali pasirinkti jo pradžioje ar eigoje panaudoti animacinį filmuką 

vaikinams apie seksualinio instinkto suvaldymą. Tema svarbi, nes liečia 

tiek jauno vyro asmenybės brandumo, tiek šiandien dažnai pasitaikančio 

destruktyvaus pornografijos poveikio jauno žmogaus psichikai klausimus. Gal 

tik išskirtiniais atvejais, jei mokytoja užmezgusi tvirtą bei pasitikėjimo kupiną 

ryšį su klasės vaikinais ir šie domisi pokalbio tema, su jais kalbėtis gali ir moteris. 

Tiesa, pokalbio aprašymo pabaigoje paminime ir merginas, nes ir jos kartais yra 

priklausomos nuo pornografijos ir, suprantama, kad šiuo klausimu su jomis turėtų 

kalbėti jų pasitikėjimą pelniusi mokytoja. Pokalbiui su merginomis konkrečios 

pedagoginės metodikos nepateikiame, išdėstytą informaciją mokytoja gali 

perteikti savo nuožiūra. 

 

a) padėti vaikinams suprasti, kad seksualinės (lytinės, gimties) galios 

suvaldymas padeda tapti brandžia asmenybe; 

 b) atskleisti, kaip destruktyviai žmogaus asmenybę ir gyvenimą veikia 

priklausomybė nuo pornografijos; 

 c) parodyti konkrečius seksualinio instinkto suvaldymo kelius. 

 

Pokalbis, diskusija grupelėse ir bendroje grupėje. 

 

Kalbant apie susivaldymo prasmę reikia nepamiršti, kad klasėje gali būti 

vaikinų, kurie pernelyg išgyvena dėl savo nesusivaldymo ir įpročio masturbuotis. 

Svarbu pabrėžti, kad gimties galios suvaldymas vyrams visais laikais buvo 

iššūkis, ir natūralu, kad toks gebėjimas neįgyjamas lengvai. Dėl masturbacijos 

nėra nei nusilpstama, nei susergama, kaip galvota anksčiau, tačiau šios galios 

suvaldymas gali sustiprinti vyro asmenybę. Stipri asmenybė taip pat turi išmokti 

nenusiminti, negalėdama ko nors pasiekti iškart; yra sakoma, kad geriausia, ką 

galima padaryti nukritus nuo arklio, yra ne dėl to apgailestauti sėdint ant žemės, 

tačiau užlipti ant jo ir joti tolyn. Dabar pateiksime svarbiausias šios galios 

suvaldymą apibūdinančias įžvalgas, po to – ùžduotis diskusijai grupelėse. 

 

Seksualinis instinktas – tai gimties galia 

 Žodžiai „seksas“ ir „seksualumas“ Vakarų kultūroje pradėti vartoti visai 

neseniai, XX amžiaus viduryje. Tačiau jie neatskleidžia visos šios žmogaus 

galios prasmės: fiziologiniu požiūriu, tai yra gyvybės pradėjimo, vaisingumo 

galia. Lietuvių kalboje ši galia vadinama „lytine“, tačiau lietuvių kalbos žodyne 
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galima rasti jai sinonimą – gimtinė galia; žodžio „lytis“ sinonimas yra „gimtis“, 

ir vietoje žodžio „lytiškumas“ (arba „seksualumas“) galima sakyti ir 

„gimtiškumas“. Būtent taip šią galią savo raštuose yra įvardinęs žymus lietuvių 

filosofas Vilhelmas Storosta-Vydūnas. Kodėl naudinga dažniau vartoti žodį 

„gimtis“ ir „gimtinis“ vietoje „lytis“ ir „lytinis“? Žodžio paskirtis yra apibūdinti 

daiktą ar reiškinį, ir kuo išsamiau jis apbūdinamas, tuo žodis tikslesnis. „Lytis“ 

reiškia formą – ir tiesa, kad vyro ir moters formos skiriasi. Tačiau „gimtis“ dar 

pasako ir kodėl tos formos skiriasi: dėl to, kad vyras gali tapti tėvu, o moteris – 

motina. Vyro kūną ir asmenį formuoja jį vaisingu darantis testosteronas, o moters 

– jos vaisingumą lemiantis estrogenas. Kitaip tariant, vyriškumas ir 

moteriškumas yra susiję su gyvybės paslaptimi ir gyvybės pradėjimu. Todėl 

tinkamai šias savybes įvardijus jas tampa lengviau suvaldyti; tad ir vyrui, 

suprantančiam, kad jo „seksualiniai poreikiai“, kaip dažnai jie įvardijami, reiškia 

jo galią pradėti kūdikį, šią galią valdyti yra lengviau. Juk kūdikio pradėjimas yra 

daug gilesnis ir reikšmingesnis dalykas nei seksas. Taip pat lengviau suvaldyti ir 

savo vaizduotę: paprastai tariant, masturbacija yra galios pradėti gyvybę 

naudojimas ne pagal paskirtį.  

 Šios galios suvaldymas – vyriškumo ženklas 

 Seksualinės, kitaip gimtinės, galios suvaldymas visais laikais buvo 

laikomas vyriškumo ženklu. Ši graži galia yra meilės šaltinis, tačiau taip pat gali 

skatinti ne merginą mylėti, tačiau ja pasinaudoti savo malonumui. Savo vardo 

vertas vyras moterimi rūpinasi, ją saugo ir gina, o ne išnaudoja.  Toks vyras yra 

moterų vertinamas. Suvaldydamas savo gimtinę galią jis nepaverčia moters savo 

malonumo įrankiu bei gali būti jai ištikimas. Anksčiau tokie vyrai buvo vadinami 

riteriais ir džentelmenais, o ne  „mergišiais“. Ar tikrai šie titulai šiandien jau 

pasenę? 

  

Kaip susivaldymas stiprina asmenybę? 

 Kadangi gimties galia yra viena stipriausių žmogaus turimų galių, ją 

valdantis vyras lengviau valdo kitas emocijas – baimę, pyktį ar išgąstį. Tai 

nereiškia, kad toks vyras turi būti bejausmis, tačiau jis geba išlaikyti blaivų protą, 

drąsą imtis veiksmų, kai tai būtina kitų labui. Pyktis gali būti naudingas kovoje 

už gėrį, tačiau jis neturi virsti kerštu, grubumu. 

 Gebėjimas susivaldyti taip pat ugdo pagarbą moterims. Juk neskaisčios 

mintys gana dažnai leidžia vyrui pamačius moterį įsivaizduoti seksualinius 

santykius su ja arba be skrupulų žiūrėti pornografinius filmus. Taip šia moterimi 

pasinaudojama malonumui pasiekti. Iš pirmo žvilgsnio toks „naudojimas“ nėra 

neetiškas ir niekam nedaro žalos. Tačiau žmogaus naudojimas vaizduotėje 

skatina naudotis žmonėmis ir gyvenime. Jei vyras papuola į priklausomybės nuo 

pornografijos pinkles, jis nebegali suprasti, kad intymūs santykiai teikia laimę tik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tada, kai jie yra vedini meilės, o ne trumpalaikio malonumo siekio. Moterį 

gerbiantis vyras yra stiprus žmogus.  

 Kokios yra priklausomybės nuo pornografijos priežastys? 

 Dažniausiai tai įvyksta dėl žemos savivertės, įpročio atsipalaiduoti 

patiriant seksualinį malonumą ir vaizduotės užterštumo pornografiniais 

vaizdiniais. Pastarąją problemą įveikti galima tiesiog nežiūrint pornografijos. 

Toks požiūris į moterį ne tik sukelia priklausomybę, tačiau ir nužemina moterį 

iki malonumą teikiančio objekto ir todėl yra amoralus. Pasitaiko manančių, jog 

filmuotis pornografiniuose filmuose yra pačių moterų pasirinkimas, tačiau 

pornografijos industrija neabejotinai susijusi su moters išnaudojimu ir smurtu 

prieš ją. Dabar populiarėjanti „žiaurioji pornografija“ (angl. „hard porn“), kai 

malonumas pasiekiamas kankinant moterį, yra ypač brutali, tačiau netgi kalbant 

apie „minkštąją pornografiją“ (angl. „soft porn“), visada galima savęs paklausti: 

ar norėčiau, kad taip kas nors įsivaizduotų ar tokią matytų man brangią moterį ar 

merginą? Juk mergina, esanti ant žurnalo viršelio ar pornografiniame filme, taip 

pat yra kam nors brangi. 

 Kalbant apie žemą savivertę verta pasakyti, jog šis klaidingas savęs 

suvokimas – savęs laikymas nepakankamai vyrišku, stipriu, protingu, taigi ir 

vertingu – yra gana dažnai pasitaikanti jaunų žmonių psichologinė problema, 

tačiau nebūtinai reiškia psichologinį sutrikimą. Juk psichologinių sunkumų ir 

problemų turi kiekvienas žmogus. Žemos savivertės varginamas vaikinas yra 

linkęs pernelyg išgyventi dėl netobulų santykių su draugais, per daug save 

nuvertinti, jei kas nors su juo nepagarbiai elgiasi, ir taip pat jam trūksta drąsos jį 

įžeidusiajam pasipriešinti. Įrodyta, jog žema savivertė susiformuoja maždaug per 

pirmuosius šešerius žmogaus gyvenimo metus. Psichologinės konsultacijos gali 

padėti įveikti nepilnavertiškumo kompleksą bei palaipsniui suprasti, kad jis yra 

toks pats vertingas kaip ir kiti  – nepaisant visų fizinių trūkumų ar talentų stokos. 

Juk kiekvienas žmogus yra vertingas, o psichologinės konsultacijos gali padėti 

tokiam vaikinui tą savo vertę suvokti – su sąlyga, jog šią problemą įveikti stengsis 

ir pats pacientas. Nes jei blogą nuotaiką šis bandys pagerinti masturbuodamasis, 

tai nepadės jaustis lygiaverčiu tarp savo draugų. Jį žeidžiantiems klasiokams jis 

turi išmokti pasipriešinti, nedidelius draugų netobulumus ir kartais per kandžias 

replikas atleisti, o su visais – ir klasės „stipriaisiais“ ir „atstumtaisiais“ – 

bendrauti draugiškai ir drąsiai. Tai – tikro vyro vertas iššūkis. Tokio tikslo 

siekdamas jis gali tapti stipria asmenybe – nepriklausomai nuo savo fizinės jėgos 

– tikroji žmogaus galia glūdi jo dvasioje.  

 Patarimai gimties galios suvaldymui 

 Du svarbiausius jau paminėjome: mokytis įsitvirtinti draugų būryje kaip 

lygiam tarp lygių ir pagarbiai žvelgti į merginas bei moteris. Tada nereikės 

bandyti įveikti stresą dirginant seksualinius pojūčius, taip pat vaikino vaizduotė 

nebus perkrauta pornografiniais vaizdiniais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar konkretesnis patarimas – atsikelti iš lovos ką tik pabudus. Mieguista 

sąmonė yra atviresnė seksualiniams vaizdiniams ir norint, kad jie sąmonės 

neužvaldytų, yra geriau atsikelti. Įžvalgesni vaikinai gali pastebėti dar ir tokį 

svarbų vyro fiziologijos dėsnį: erekcija nebūtinai reiškia gimtinį (lytinį) 

susijaudinimą. Erekcija yra vyro vaisingumo ženklas, ir jaunas vyras ją dažnai 

savo kūne patiria iš ryto, tik pabudęs. Tačiau jis taip pat gali jaustis ramus. 

Tačiau erotinės mintys vaizduotėje erekciją gali paversti susijaudinimu. Pratimas 

iškart atsikelti naudingas tuo, kad taip dažnai ryto metu esanti erekcija netaps 

gimtiniu susijaudinimu, nes atsikėlus ir dėmesiui nukrypus į kitus dalykus, 

nekankins erotiniai vaizdiniai. 

 Klasikinis patarimas, padedantis suvaldyti save – sportuoti. Sportas, 

fizinis krūvis padeda išlieti energiją, o ir gimtinio susijaudinimo metu, tarkime, 

padarius keletą atsispaudimų ar pakilnojus svarmenis, sąmonė nurimsta. Tam 

padeda ir vėsus dušas po geros treniruotės.  

 Žymus italų psichologas Roberto Assagioli yra davęs gerą patarimą, kaip 

vyras turėtų žiūrėti į moterį: visada kaip į „Tu“, o ne į „tai“. Assagioli rėmėsi 

žydų filosofo Martyno Buberio mintimis, pabrėžiančiomis gilios pagarbos 

kiekvienam asmeniui svarbą. Suvokti kiekvieną merginą kaip „Tu“ reiškia 

suvokti ją kaip asmenį, kaip kažkieno dukrą ar seserį, kažkieno būsimą mamą, 

turinčią savo svajones ir siekius, trokštančią patirti ilgalaikę ir gražią meilę. Gali 

būti, kad ji seksualiai provokuoja vaikinus atidengdama savo kūną ir gali 

atrodyti, kad ji geidžia „sekso“ taip pat, kaip kad jo nori vyras. Tačiau tiesa yra 

tokia, kad merginos, besistengdamos atrodyti labai seksualios, tikisi sulaukti 

rimto dėmesio, pagarbaus ir globojančio santykio iš vaikino pusės – kitaip tariant, 

tikros meilės – ir nesupranta, kad jos itin apnuoginto kūno vaizdas vaikinui 

dažnai kelia tik gimtinį susijaudinimą ir malonumo troškimą, nesusijusį su meile. 

Gali būti, kad vaikinas yra pakviestas apsaugoti merginą „nuo jos pačios“. Ji 

visada yra „Tu“, o ne „tai“ – netgi jei, pati to nesuprasdama, pristato save kaip 

objektą. 

 

 Priklausomybė nuo pornografijos destruktyviai veikia jauno vyro 

asmenybę bei santykius su merginomis 

 Mūsų dienomis daugėja jaunų vyrų, priklausomų nuo pornografijos. 

Socialiniuose tinkluose šie vaizdai tampa lengvai prieinami netgi vaikams, kurie 

taip pat naudojasi mobiliais telefonais. Štai 2014 m. Anglijoje atlikto tyrimo 

duomenimis, net tre 

dalis 14–16 m. amžiaus vaikinų teigė, kad pirmąkart pornografinius vaizdus jie 

pamatė būdami jaunesni nei 10–ies. Tyrimai rodo, kad vaikams tokie vaizdai 

kelia išgąstį, pyktį, pasibjaurėjimą ir liūdesį; tačiau taip pat kartais tai sukelia 

norą „pakartoti“ tai, ką matė ekrane. Vyresni vaikinai ir jauni vyrai, dažnai 

žiūrėdami tokius vaizdus, gali tapti priklausomi nuo pornografijos. Tai reiškia, 

kad jie masturbuojasi keletą kartų per dieną ir visas jų gyvenimas ima suktis apie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

norą vėl atsidaryti pornografinius puslapius ir masturbuotis. Neuromokslininkai, 

tyrinėdami tokių vaikinų smegenis, jose atranda tokius pat sutrikimus, kurie 

būdingi priklausomybei nuo narkotikų. Žmogus nebegali gyventi be savo 

„dozės“.  

 Atlikus pornografiją žiūrinčių vaikinų tyrimus, nustatyta, jog:  

• pornografija ugdo cinišką ir brutalų požiūrį į moteris; 

• pornografiją žiūrintys asmenys „atlaidžiau“ vertino išprievartavimą; 

• laikui bėgant jie ima domėtis vis žiauresnėmis pornografijos formomis; 

• auga nepasitenkinimas savo seksualiniu partneriu; 

• taip pat jie mažiau vertino ištikimybę santuokoje. 

 Šių tyrimų rezultatus nesunku paaiškinti: intymūs vyro ir moters santykiai 

pornografijoje vaizduojami ne kaip meilės, bet vien tik malonumo siekimas, 

kuris patiriamas moteriai rodant panieką ar netgi smurtaujant prieš ją. Vargu, ar 

tokius vaizdus žiūrintis vyras sugebės būti savo mylimajai švelnus: dėl jo 

vaizduotėje susikaupusių pornografinių vaizdų jis norės juos „įkūnyti“ 

praktikoje. Taip jis rizikuoja visiškai sužlugdyti savo gebėjimą moterį gerbti ir 

mylėti bei patirti jos meilės atsaką, rodyti pagarbą ir rūpestį ja. Gerai žinoma, kad 

priklausomybė nuo pornografijos nepasibaigia susituokus: tokiam vyrui 

„neužtenka“ žmonos ir jis papildomai masturbuojasi, žiūrėdamas pornografinius 

vaizdus. Suprantama, kad žmona tai išgyvena kaip psichologinę vyro 

neištikimybę; yra tyrimų, parodančių, kad priklausomybė nuo pornografijos 

tampa nereta skyrybų priežastimi. Kaip minėta aukščiau, toks vyras yra linkęs į 

neištikimybę. 

 Pornografija ne tik destruktyviai veikia poros santykius, bet ir žaloja vyro 

smegenis: ima atrofuotis už racionalumą atsakingos sritys (vidurinėje smegenų 

dalyje esantis „dryžuotasis  kūnas“ - lot. striatum). Ši priklausomybė, kaip ir 

visos kitos, naikina žmogaus intelektą. Priklausomas nuo pornografijos žmogus 

turėtų nedvejodamas kreiptis pagalbos į medikus ir psichologus, tačiau geriausia 

yra šios priklausomybės vengti. Tai nėra neįmanoma: kiekvienas vyras, jei jis 

siekia būti žmogumi, gali išmokti savo galias valdyti.  

 Ar gimtinės galios suvaldymas nekenkia sveikatai? 

 Kartais galima išgirsti nuomonę, kad „susilaikymas kenkia vyro 

sveikatai“. Iš tikrųjų yra netgi atvirkščiai: jau Senovės Graikijoje buvo žinoma, 

kad atletas pasiekia geresnių rezultatų prieš varžybas susilaikydamas nuo lytinių 

santykių; ne vienas žymus sportininkas tokios taktikos laikosi ir šiandien (pav. 

bokso čempionas Muhamedas Ali neturėdavo gimtinių santykių su žmona šešias 

savaites prieš savo kovą ringe). Susilaikymas gali kenkti vyro sveikatai tik tada, 

jei šis negali valdyti savo minčių ir dėl to nuolat patiria „seksualinę frustraciją“. 

Tačiau gebantis gerbti merginas vyras nėra nuolat „seksualiai susidirginęs“. Jei 

kartais taip ir nutinka, sveikatai toks susijaudinimas nekenkia, o gebėjimas 

susilaikyti, kaip kalbėjome, stiprina ir fizines, ir psichines galias.  
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Diskusija grupelėse 

 

Paprašykite vaikinų aptarti, kokios asmenybės savybės daro vyrą stiprų ir 

ar gali tokiam stiprėjimui padėti seksualinės galios suvaldymas. Pasikalbėjus 

grupelėse, paprašykite jos atstovus perteikti pokalbio mintis bendroje grupėje. 

 

Šaltinis: Gintautas Vaitoška. Reali svajonė. Pokalbiai apie draugystę ir meilę. Metodinė priemonė 

mokytojams. Santuokos ir šeimos studijų centras, VDU, Kaunas, 2018. 
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PAPILDOMA MEDŽIAGA  

 

 Lytinio susivaldymo svarba jaunuolio asmens brandai psichologiniu požiūriu 

 Priešingai populiariam supratimui, žymiausi psichologijos autoritetai pabrėžia, jog 

harmoninga gimtinės (lytinės) galios raiška asmenybėje reikalauja gebėjimo ją reikšti ne 

pasinaudojant kitu žmogumi siekiant savo fiziologinio ar emocinio komforto, tačiau tada, kai 

gimtinė aistra yra meilės kitam asmeniui dalis. Tad lytinio susivaldymo vertė  jaunam žmogui 

pirmiausia glūdi galimybėje padėti jam/jai išsiugdyti gebėjimą mylėti. Tai be galo vertinga 

galimybė ne vien dėl etinių, bet ir dėl medicininių priežasčių: klinikinės psichologijos  kūrėjai, 

tokie kaip Z. Freudas, A. Adleris, K. G. Jungas1E. Fromas, K. Horney ir kt. vienokiu ar 

kitokiu būdu pabrėžė, kad gebėjimas mylėti yra tiek individo psichologinės sveikatos 

sąlyga, tiek jos ženklas. S. Freudo paklausus, koks yra psichologinės normos ženklas, šis 

atsakė: „Lieben und arbeiten.“ (vok. „mylėti ir dirbti.“) Panašiai kalba ir žymiausieji mūsų 

dienų šios mokslo srities autoritetai – tokie kaip N. McWilliams1 ar O. Kernbergas.2   

 Svarbiame savo veikale „Trys esė apie seksualumo teoriją,“ S. Freudas teigė, jog 

paauglys pasiekia seksualinę brandą, kai dvi jo asmenybės galios  - seksualinė ir 

mylinčioji - susilieja; garsusis psichoanalitikas palygina šį procesą su tunelio   užbaigimu,  kuris 

buvo kasamas kalvo je vienu metu iš abiejų pusių. Jei, pasak Freudo, infantiliškas seksualumas 

yra „autoerotinis“, tai subrendusio asmens lytinis potraukis yra „subordinuotas 

reprodukcinei funkcijai; jis tampa, kitaip tariant, altruistinis.“3 Verta atkreipti dėmesį į 

primygtinį Z. Freudo  reikalavimą, kad brandus seksualumas turėtų būti koncentruotas į 

kitą, o ne į save.  Kad būtų brandus, jis privalo funkcionuoti ne atskirai ir autonomiškai nuo 

likusios asmenybės dalies, bet turi būti integruotas į vieno žmogaus meilę kitam. 

Pasak žymaus egzistencinės psichologijos autoriteto V. Franklio, pilnai integruota 

monogami ja priklauso idealų kategorijai: jų galbūt nepasieksime, bet jų egzistavimas yra 

labai prasmingas.4 Jo teigimu,  psichoseksualinio vystymosi procese jaunas žmogus 

pereina iš „išsklaidyto susijaudinimo" fazės ankstyvo je paauglystėje į išsklaidyto 

seksualinio geismo daugelio  moterų atžvilgiu fazę vėliau, kol pasiekia seksualumo ir 

„erotinio polinkio“  integralumą.     Pastarąjį terminą V. Franklis naudojo asmeninei 

meilei apibūdinti. Tai siejasi, iš vienos pusės su tuo,  ką S. Freudas sakė apie poreikį  

integruoti juslingumą ir emocionalumą ir, iš kitos pusės, ką E. Eriksonas sakė apie meilę ir 

 
1 Plg. Nancy McWilliams. Psychoanalytic Diagnosis. Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New 
York: The Guilford Press, 2011, 121 p 
2 Plg. Manfred Luetz. Was hilft Psychotherapie, Herr Kernberg? Erfahrungen eines beruemten Psychotherapeuten. 
Wien: Herder, 2020, 175 p. 
3 Sigmund Freud. Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Psychologie Fischer, 2007, p. 108. 
4 V. E. Frank. The Doctor and the Soul. Vintage Press, 1986, ii.4. 
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tikrą intymumą. TačiauV. Franklis dar išsamiau aprašo atvejus, kurių metu stebėjo jaunus 

žmones, negalinčius pasiekti šios trečios sėkmingos fizinio seksualumo ir „sveiko bei 

prasmingo erotiškumo" sintezės fazės. Jaunas žmogus gali sustoti išsklaidyto seksualumo 

fazėje,   kur niekada nepasieks suasmenintų seksualinių ryšių lygio. V. Franklio patirtis rodo, 

kad taip gali nutikti, kai žmogus arba per anksti įvedamas į seksualinį gyvenimą. Kalbant apie 

jaunų vyrų per ankstyvą įsitraukimą į seksualinius santykius, remiantis tokiais psichologijos 

klasikais kaip E. Eriksonas ar V. Franklis, o tam tikra prasme net ir S. Freudas, reikia pasakyti,  

kad  dabar  „saugaus  sekso"  propagandoje  ir menkavertėse „ seksualinio švietimo“ pamokose 

girdimas entuziastingas jų skatinimas gyventi lytinį gyvenimą, yra psichologiškai neraštingas: 

psichinės traumos prevencijos prasme saugus seksas galimas tik santuokoje. 

 

Ankstyvo lytinio aktyvumo žala asmens savigarbai 

Savęs ieškojimo santykių modeliui, kaip jį apibūdina E. Eriksonas, būdinga tas pats, kuo 

pasižymi ir visi kiti santykiai, kuriuose bendraujantys partneriai negali pakilti aukščiau savo 

egocentriškumo.5 Egocentriškumas skiriasi nuo egoizmo, kuris yra sąmoningas sprendimas 

elgtis savanaudiškai; egocentriškumas yra  pasąmoninis neurotiško ar nesubrendusio asmens 

bruožas. Abiem atvejais toks  asmuo yra  konfliktiškas, nes jam/jai nuolatos atrodo, kad kitas 

žmogus duoda nepakankamai, ar duoda ne tai, ko reikia, ar duoda netinkamu laiku ir kt. 

Paaugliams būdingas didelis reiklumas,  kuris taip gerai pažįstamas visiems jų tėvams. Taip 

pat plačiai žinoma, kad paauglys ar paauglė kur kas civilizuočiau elgiasi bendraudamas su 

žmonėmis, kurie nėra jo/jos tėvai. Artimuose santykiuose atsiskleidžia daugiau pasąmoninės 

asmenybės dalies ir todėl, iš vienos pusės, sunkiau su šia asmenybės dalimi bendrauti, 

bet, iš kitos pusės, ji daugiau žada tikros psichologinės brandos prasme. Bet kuriuo atveju 

aišku, jog artimi santykiai pasižymi „regresyvine" galia ir  tik, kalbant  E. Eriksono    

žodžiais,  nuo  „etinės galios" priklauso, ar žmogus pakils iš šios regresijos  labiau 

subrendęs ir sustiprėjęs dvasiškai, ar pasilaidos po pasąmoninių egocentriškų vidinių 

impulsų lavina. 

 E. Eriksono analizė vaizdžiai parodo, kad paauglys yra egocentriškame vystymosi 

etape ir neturi etinės galios išspręsti intymiuose santykiuose kylančių problemų, nes jis ar ji 

šiuo asmeninės tapatybės ieškojimo periodu tebėra problema sau pačiam ar pačiai. Gerai 

žinoma, kas nutinka tarp dviejų egocentriškame vystymosi etape esančių, ar tuo pačiu ir 

neurotiškai egocentriškų žmonių. Vienas jaučiasi kaip auka „egoisto“ rankose ir pyksta, 

tačiau tuo pat metu yra ir vaikiškai prisirišęs prie kito. Tai gerai žinomi „meilės-

neapykantos" santykiai, kuriuose, kaip parodo ikivedybinių draugysčių statistika, da-

niausiai neapykanta nugali ir santykiai nutrūksta. Be to, šis konfliktas pasižymi gan 

skausminga savybe, kurią E. Eriksonas aprašo sausais, tačiau visa apiman čiais terminais: 

„didelė seksualinio gyvenimo dalis iki įsipareigojimų pasižymi savęs ieškojimu, arba yra 

dominuojama falinių ar vaginalinių siekių, kurie seksualinį gyvenimą padaro panašų į 

lyčių mūšį."6 Kad  šis „mūšis" gali būti labai skausmingas, nesunku suprasti prisimenant, kad 

 
5 Plg. E. Erikson. Childhood and Society.  New York: W. W. Norton, 1963. “Eight Ages of Man”, v, vi. 
6 Idem, 264 p. 



ir suaugęs žmogus lengvai įsižeidžia, kada užgaunamas jo arba jos įvaizdis; tačiau 

gimtinės arba lytinės tapatybės įžeidimas, t.y. suabejojimas, ar žmogus yra pakankamai 

„vykęs" kaip vyras ar moteris,     yra ypatingai traumuojantis. Jei du jauni žmonės stoja į 

„lyčių mūšį“ vienas jų  bus „nugalėtojas", o  kitam bus priklijuota „pralaimėjusiojo" 

etiketė seksualinės „viršenybės" ar „menkumo" prasme. Amerikiečių psichoterapeutė M. 

Pipher  aiškiai parodo, kokia tragiškai skausminga yra ši „pralaimėjusiojo" padėtis to, kuris 

įsitraukė į intymius santykius, bet buvo paliktas dažniausiai dėl trečio asmens.7 Merginos, 

iširus intymiems santykiams, dažnai išgyvena rimtą depresiją, lydimą minčių apie 

savižudybę, valgymo sutrikimų, piktnaudžiavimo alkoholiu ar pavojaus įnikti į narkotikus. 

Nutrūkę santykiai veda į savo paties įvaizdžio praradimą, o depresijos pagrindu tampa 

pažeista savigarba klasikinis psichinis fenomenas. M. Pipher  aprašomos mergaičių istorijos 

patvirtina aukščiau pateiktą išvadą, jog lytiniai santykiai paauglių, jiems nepasiekus 

psichoseksualinės brandos, niekada nėra saugūs, o daugeliu atvejų kelia rimtą pavojų 

psichinei sveikatai ir sėkmingai jaunos asmenybės raidai. 

 Be neišvengiamos traumos savo paties įvaizdžiui, kuri atsiranda lytiškai intymiems 

santykiams neišvengiamai iširus, žymus egzistencinės psichiatrijos atstovas R.May [24] dar 

pačiame seksualinės revoliucijos įkarštyje atkreipė dėmesį į tam tikrą paradoksą: nors 

seksualinė laisvės funkcija buvo sumažinti kaltės jausmą ir įtampą dėl nesugebėjimo 

laikytis griežtų moralės normų ir nors  „išorinis nerimas ir socialinė kaltė sumažėjo, 

vidinis   nerimas ir kaltė padidėjo. Ir tam tikra prasme pastaroji įtampa yra labiau 

sargdinanti".8 Tokią vidinę įtampą, pasak R. May taip pat  liudijo ir dažnėjanti 

impotencijos problema, atspindinti į lytinius santykius įsitraukusių vaikinų sumažėjusį 

pasitikėjimą savimi.  

 

 Susilaikymas padeda išvengti emocinių traumų ir intelektualinių interesų 

susiaurėjimo 

 Atsisakius ankstyvos lytinės patirties paauglystėje, ne tik atsiranda laiko ir erdvės 

asmeninio identiteto formavimuisi , bet ir apsisaugoma nuo emocinių traumų susijusių su 

neišvengiamu santykių iširimu. Asmens tapatybės formavimuisi, kurio metu, pasak E. 

Eriksono [7], esminį vaidmenį atlieka gebėjimas tapti produktyviu ir kūrybingu visuomenės 

nariu, reikia ir laiko, kad būtų pasiekti įvairūs ugdymo tikslai, iš vienos pusės, ir tam tikro 

lygio laisvės nuo emocinių išgyvenimų, iš kitos pusės. Kaip mini V. Franklis, Sh. Bueller  atliktas 

tyrimas parodė, kad lytinių santykių turinčios vidurinės mokyklos mokinės skyrėsi nuo 

susilaikančių nuo lytinių santykių merginų siauresniais interesais ir siauresniu 

intelektualiniu akiračiu.9 S. Freudas pateikia savo gyvenimo laikotarpio mokytojų 

pastebėjimą, jog „seksualinis aktyvumas daro vaikus nemokintinus."10 Ši pastaba taip pat tinka 

 
7 M. Pipher. Saving Ophelia. Saving the Selves of Adolescent Girls. New York: Ballantine Books. 
8 R. May. Love and Will. New York: Dell, 1969, p. 68. 
9 V. E. Frankl, idem. 
10 S. Freud, idem, ii. 



ir paaugliams, turint omenyje emocinį "meilės ir neapykantos" santykių dramos 

intensyvumą, vykstant nebrandžių seksualinių santykių "genitalinam mūšiui". 

 Logiška, kad gyvenimas tokių konfliktų aplinkoje neigiamai veikia jauno žmogaus 

psichikos būseną. JAV tyrėjų R. E. Rector ir K. A. Johnson [33] duomenimis 

reprezentatyvios imties tyrimas parodė, jog 25,3 proc. seksualiai aktyvių paauglių 

mergaičių jautėsi prislėgtos visą ar beveik visą laiką, kai tuo tarpu tokio pat amžiaus 

merginų tarp seksualiai neaktyvių jautėsi tik 7,7 proc. Atitinkamai, 8,3 proc. lytiškai 

aktyvių berniukų jautėsi nuolat prislėgti ir tik 3,4 proc. tokios būsenos yra seksuliai 

neaktyvūs paaugliai. Tyrimo autoriai daro  išvadą, jog ankstyva lytinė patirtis dar labiau 

blogina paauglių emocinę būseną ir priartina prie depresijos, o kartais ir prie savižudybės.11 

 

 Lytinė abstinencija - psichinės sveikatos požymis 

 V. Franklis, panašiai kaip ir E. Eriksonas , taip pat  pastebėjo, jog psichoanalizė buvo 

klaidingai suprantama ir aiškiai suvulgarinama , kai "jauniems žmonėms buvo aiškinama apie 

seksualinės abstinencijos "žalą"; tokie aiškinimai labai pakenkė, pavyzdžiui, turėjo įtakos 

neurotiško perdėto rūpinimosi seksualumu atsiradimui."12  Pagal pirminę S. Freudo 

mąstyseną, seksualumo represija kai lytinis potraukis suvokiamas kaip blogas ir pavojingas 

sukelia nerimą ir psichologinę disharmoniją.13 Tačiau jei  seksualumo   galia  yra  pripažįstama 

ir sąmoningai suvokiama, tada, pasak  Freudo, ką žmogus su ja daro „ neturi reikšmės": 

ją  galima priimti ar atmesti be jokių neigiamų pasekmių asmenybei.14 jos išsižadėjimas, 

suprantama, reikalauja pastangų, tačiau šios pastangos nekelia žalos psichikai ir, kaip manė S. 

Freudas, net atspindi neišvengiamą  civilizuoto gyvenimo dalį ir sąlygą.15 Nenuostabu , kad ir 

E. Eriksonas panašiai apibrėžė seksualinę sveikatą: "Žmogus turėtų potencialiai sugebėti 

pasiekti lytinio orgazmo abipusiškumą, tačiau jis taip pat turėtų gebėti išlaikyti tam tikrą 

įtampą šioje srityje ir nepasiduoti lytiniam potraukiui, jei emocionaliai viršesni dalyka i ar 

pareigos ir ištikimybės sumetimai to reikalauja."16 Kitaip tariant, galėjimas susilaikyti yra 

psichologinės normos ženklas. 

S. Freudas, kalbėdamas apie seksualinės energijos  sublimaciją kaip svarbų civilizuotų 

pasiekimų žmonių  kultūroje šaltinį mini susilaikymo vertę. Nors nebrandus seksualumo 

supratimas šiuolaikinėje kultūroje buvo didele dalimi veikiamas būtent S. Freudo 

pateiktos seksualumo sampratos, kita šio psichologijos klasiko kuri, tikriausiai, yra gilesnė 

 
11 Plg. R. E. Rector, K. A. Johnson et al. “The Harmful Effects of Early Sexual Activity and Multiple Sexual Partners 
Among Women: a Book of Charts.” https://www.heritage.org/education/report/harmful-effects-early-sexual-
activity-and-multiple-sexual-partners-among-women  
12 V. E. Frankl, idem. 
13 Plg. S. Freud. “The Claims of Psychoanalysis to Scientific Interest.” Cituojama iš „Historical and Expository Works 
on Psychoanalysis.“ The Penguin Freud Library, 1993, vol. 15. 
14 S. Freud. “Contributions to the Psychology of Love, ii”. Cituojama iš „On Sexuality.“ The Penguin Freud Library, 
vol. 1991, 264 p. 
15 Idem.  
16 Op. cit.. 265 p. 
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ir ne tokia prieštaringa jo požiūrio dimensija, atrodo, yra gerokai pamiršta. Bet kuriuo 

atveju, net jei S. Froidas ir kaltas dėl tradicinių  etikos normų sunaikinimo, jo įžvalgos, 

kaip tos pačios normos gali būti integruotos į autentišką asmenybės vystymąsi, turi teisę 

būti branginamos ir dėl savo tikrosios vertės, ir panaudojamos pasipriešinant 

vulgarizuotam seksualumo supratimui, kuris mūsų dienomis jau atrodo pasiekė tokį lygį, 

kad tikrai nustebintų patį seksualinės revoliucijos “tėvą.” 

Pasak V Franklio, negalime pamiršti, jog egzistuoja tam tikra įtampos ir streso forma, kuri 

yra gera, o ne bloga, tai kūrybinis stresas.17 Tai tam tikra įtampos forma, kuri mobilizuoja 

asmenybę ir paskatina ją siekti rezultatų kur kas aukštesnių nei tie, kurių įmanoma pasiekti 

dirbant atsipalaidavimo būsenoje. Žmogus džiaugiasi patirdamas šią kūrybingą įtampą, nes 

ji yra prisotinta prasmės. Stresas, kurį jaunam žmogui sukelia poreikis susilaikyti nuo 

seksualinių santykių, priklauso taip pat šiai įtampos kategorijai. Jis labiau sustiprina 

vidines galias, o ne jas sunaikina, panašiai kaip, pasak Franklio, pastato statybų metu ant 

arkos uždėtas svoris jos nesusilpnina, bet ją sutvirtina. Žmogui reikia lavinti savo gebėjimą 

pakilti virš "pirminių instinktų" ir net S. Freudas gyrė savo pacientus už šį sugebėjimą. 

Priešingai nei seksualinis aktyvumas, abstinencija ir ištikimybės idealo siekimas yra 

paauglystės laikotarpiui labiau tinkami kadangi paauglio mąstymas, pasak E. Eriksono 

linkęs siekti idealų net jei jų kokybė ir prasmė atrodo nežymi.18 V. Franklis  taip pat pabrėžia 

paaugliams būdingą jaunatvišką idealizmą ir entuziazmą. Įspūdingai jaunatviško idealizmo 

natūralumą ir vertę yra aprašęs ir vienas žymiausių lietuvių filosofų Stasys Šalkauskis.19  

 

Šaltinis: „Lytinio susivaldymo svarba ir jo vaidmuo asmens emocinei brandai.“ B. 

Obelenienė, K. Pukelis, G. Vaitoška. Sveikatos mokslai, 2007, 2.  
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18 Op. cit, 263 p. 
19 Stasys Šalkauskis.  “Jaunuomenė ir gyvoji dvasia.“ Raštai, V, Vilnius: Mintis, 1996. 


