
INDICI PARTNERSKE NEZVESTOBE

Nepomembne opazke postanejo povod za prepir in užaljenost.  
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Več časa posveti izgledu in urejenosti.  
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Želi si in se trudi shujšati.   

Začne se ukvarjati z novim hobijem, kupuje drugačno garderobo / kozmetiko.

Začne hoditi v novo družbo, ki jo partner /-ica ne pozna.

Pogosto je ravno ta oseba ali ena izmed oseb v skupini tista, s katero ga/jo vara.   

Začne se izogibati družinskim obveznostim, praznovanjem rojstnih dni, itn.   

Na dopust si želi sam /-a oziroma poskrbi, da tja odide družina brez nje.   

Porabi več denarja, kot ga je prej.   

Vse pogosteje »dela nadure«, ki so bile prej le izjema.   

Splahni ji zanimanje za spolnost v domači postelji.  

Partnerju/-ki med pogovorom večkrat zabrusi, če jo »špijonira« ali »vohuni zanjo«.   

Pogosto je nepojasnjeno odsoten /-na.   

Začne skrivati račune in bančne izpiske o prometu.   

Začne skrivati mobilni telefon, takoj pobriše vse klice in SMS.   

Kopiči denar in drugo premoženje na »črnih fondih«, ki jih skrbno skriva.   

Začne uživati alkohol ali različne, tudi ilegalne droge.   

Ne zanima je več dogajanje doma in njeni otroci.   

Ne zanimajo je več čustva in skrb zakonca, postane hladna in nezainteresirana.   

Sedež sovoznika v domačem avtomobilu je drugače nastavljen kot je običajno.   

Poveča se število telefonskih klicev, ko tisti, ki kliče, odloži slušalko, ne da bi spregovoril.   

V avtomobilskem pepelniku se pojavijo ogorki cigaret, ki jih nihče v družini ne kadi.   

Št. prevoženih kilometrov brez tehtnega razloga nenadoma precej naraste.   

  
Vsak od teh znakov je lahko znamenje, da se je zakonska skupnost povečala za novega, prikritega člana ali članico. Ni 
pa nujno. Samo sum je premalo. Naloga detektiva je, da vam razprši sume in ugotovi dejstva, ki so včasih zelo boleča. 
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INDICI PARTNERSKE NEZVESTOBE
Nepomembne opazke postanejo povod za prepir in užaljenost.         
Več časa posveti izgledu in urejenosti. 

Želi si in se trudi shujšati.          
Začne se ukvarjati z novim hobijem, kupuje drugačno garderobo / kozmetiko.
Začne hoditi v novo družbo, ki jo partner /-ica ne pozna.
Pogosto je ravno ta oseba ali ena izmed oseb v skupini tista, s katero ga/jo vara.          
Začne se izogibati družinskim obveznostim, praznovanjem rojstnih dni, itn.          
Na dopust si želi sam /-a oziroma poskrbi, da tja odide družina brez nje.          
Porabi več denarja, kot ga je prej.          
Vse pogosteje »dela nadure«, ki so bile prej le izjema.          
Splahni ji zanimanje za spolnost v domači postelji.	

Partnerju/-ki med pogovorom večkrat zabrusi, če jo »špijonira« ali »vohuni zanjo«.          
Pogosto je nepojasnjeno odsoten /-na.          
Začne skrivati račune in bančne izpiske o prometu. 	

Začne skrivati mobilni telefon, takoj pobriše vse klice in SMS.          
Kopiči denar in drugo premoženje na »črnih fondih«, ki jih skrbno skriva.          
Začne uživati alkohol ali različne, tudi ilegalne droge.          
Ne zanima je več dogajanje doma in njeni otroci.          
Ne zanimajo je več čustva in skrb zakonca, postane hladna in nezainteresirana.          
Sedež sovoznika v domačem avtomobilu je drugače nastavljen kot je običajno.          
Poveča se število telefonskih klicev, ko tisti, ki kliče, odloži slušalko, ne da bi spregovoril.          
V avtomobilskem pepelniku se pojavijo ogorki cigaret, ki jih nihče v družini ne kadi.          
Št. prevoženih kilometrov brez tehtnega razloga nenadoma precej naraste.          
 
Vsak od teh znakov je lahko znamenje, da se je zakonska skupnost povečala za novega, prikritega člana ali članico. Ni pa nujno. Samo sum je premalo. Naloga detektiva je, da vam razprši sume in ugotovi dejstva, ki so včasih zelo boleča. 
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