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Rozdział 6.  
Odkrywanie naszego prawdziwego seksualnego „ja.” 

Wykorzystanie seksualne to coś, co zostało nam zrobione.  
Nie jest nami samymi. 

 - Euan Bear i Peter Dimock, Dorośli molestowani w dzieciństwie 

 Pamiętam, jak w wieku dziesięciu lat drogę do szkoły i z powrotem pokonywałam z 
wyprostowaną, przyciśniętą do tułowia ręką, którą obciągałam spódniczkę w dół. Uważałam, że jak 
tylko ludzie zobaczą moją bieliznę, to poznają, że coś jest ze mną nie w porządku. Tak wtedy 
myślałam. To niezachwiane przekonanie o mojej seksualnej nieodpowiedniości trzymało mnie przez 
niemal całe dzieciństwo. „Chłopcy nie będą mnie lubić, nie spodobam się nikomu, nikt nie zechce się 
ze mną ożenić” – mówiłam sobie – „gdyż coś jest ze mną nie tak.” Bałam się komukolwiek mówić o 
tych myślach, aby nie zostać wyśmianą lub nie usłyszeć potwierdzenia moich najgorszych podejrzeń.  
 Skąd pochodziły te fałszywe, niszczące wyobrażenia o moim seksualnym „ja”? Dlaczego 
wierzyłam w nie przez tak wiele lat? Jako osoba dorosła zaczynająca badać własną historię nadużyć, 
mogłam znaleźć ich pierwsze źródło w wieku sześciu lat, gdy pewien dużo starszy kuzyn zaczął 
kierować do mnie swoje zaloty i seksualnie sugestywne uwagi. Moje wspomnienia wykorzystania, 
obecnie już bardzo rozległe, wciąż sprawiają, że krew odpływa mi z głowy i czuje impuls kopania i 
odpychania od siebie. Z dzieciństwa pamiętam chroniczne uczucie lęku przemieszane z podnieceniem 
seksualnym. Pamiętam jak bardzo czułam się wyobcowana i winna, że te doznania sprawiały mi 
nieraz przyjemność.  
 Molestowanie ukształtowało sposób, w jaki zaczęłam myśleć o sobie jako istocie seksualnej. 
Ponieważ musiałam przedwcześnie doświadczać silnych odczuć erotycznych, w sytuacjach 
nasączonych lękiem i bez nikogo, kto pomógłby mi uporać się z tymi przeżyciami, doszłam w moim 
dziecięcym umyśle do wniosku, że to ze mną jest coś nie w porządku.  
 Wpływ wykorzystania na seksualne postrzeganie siebie ofiar różni się zależnie od danej 
osoby. U osób, które zdążyły rozwinąć pozytywny odbiór własnej seksualności przed doznaniem tej 
traumy i które po niej dostały emocjonalne wsparcie i akceptację, negatywne konsekwencje mogą być 
znacznie zredukowane. Inne ofiary jednakże, zapewne zdecydowana większość, doświadczają bardzo 
rozległych i trwałych spustoszeń.  
 Wykorzystanie seksualne dotyka tego, w jaki sposób czujemy się potem ze swoją 
atrakcyjnością i erotyzmem. Wtrąca nas w negatywny stosunek do własnej płci (bycia mężczyzną lub 



kobietą) i/lub rodzi zamęt co do własnej orientacji seksualnej (tego, czy jesteśmy heteroseksualni, 
homoseksualni czy biseksualni).  
 Identyfikacja seksualna jest silnie i głęboko związana z naszą ogólną tożsamością. Gdy 
nadużycia dotykają naszego wizerunku siebie, dotykają zarazem wszystkich innych aspektów 
postrzegania własnej osoby. Dochodzimy do błędnego wniosku, że jesteśmy źli, bezwartościowi, 
niezasługujący czy skażeni. Ten upośledzony obraz własnego „ja” zamyka nas w cyklu osamotnienia, 
wstydu, izolowania się i rozpaczy. Im bardziej czujemy się bezwartościowi, tym bardziej odcinamy się 
od innych. A im bardziej się izolujemy, tym bardziej czujemy się wybrakowani, zawstydzeni i słabi.  
 Wykorzystanie seksualne tłamsi nasze zaczynające się dopiero formować pozytywne 
przekonania o sobie. Na przykład w wyniku gwałtu doznanego na randce nastolatka, która powoli 
odkrywała swoją atrakcyjność i nabierała zaciekawienia seksualnością, kompletnie zatraca te uczucia. 
 Podobnie, jak niszczy pozytywną tożsamość, wykorzystanie wzmacnia negatywne 
przekonania o na temat własnej osoby, które w innym wypadku jednostka dałaby radę odrzucić. 
Nastolatek może czuć obawę, że okaże się seksualnie nieadekwatny, by ugruntować się w tym 
poczuciu gdy, uwiedziony przez starszą kobietę, nie osiąga przy niej erekcji. 
 Tego rodzaju negatywne uczucia dołują nas, ranią i zamykają w autodestrukcyjnych wzorcach 
negujących naszą tożsamość. Kiedy czujemy się niepewnie pod względem seksualnym, zaniedbujemy 
troskę o siebie i łatwo wchodzimy w ryzykowne zachowania, grożące zarażeniem HIV lub 
rewiktymizacją. I – ku naszej tragedii – możemy przez lata być nieszczęśliwi z powodu trudności 
seksualnych, o których błędnie myślimy, że są wrodzone i nieodwracalne. 
 Negatywne myślenie na własny temat bywa zakorzenione tak głęboko i trwale, że możemy w 
ogóle nie zdawać sobie sprawy, iż jest ono konsekwencją wczesnego wykorzystania seksualnego. Ta 
godząca w nas, błędna postawa często wygląda na prawdziwą, gdy tymczasem postrzegamy siebie jak 
w zniekształcającym i szpecącym zwierciadle. 
 W tym rozdziale będziecie mogli uzyskać wglądy na temat tego, jak wykorzystanie wpłynęło 
na wasz seksualny obraz siebie. Chociaż naukę nowych, zdrowszych postaw wobec seksu zaczęliście 
na wcześniejszych stronach, teraz spojrzycie na swoje seksualne „ja” w lustrze niewykrzywionym 
przez dawne nadużycia. 
 Wglądy i zmiany, do jakich was one skłonią, mogą oznaczać punkt zwrotny na drodze do 
odzyskania zdrowia. Rozwijając pozytywny obraz swojego seksualnego „ja,” tworzycie fundament dla 
wprowadzania zmian w swoje erotyczne zachowania i możecie zacząć pokonywać problemy, wobec 
których byliście dotąd bezsilni, odnajdując radość w partnerskich doświadczeniach intymnych.  

PRZEKONANIA DOTYCZĄCE OSOBISEJ WARTOŚCI 

 Prowadząc psychoterapię, sformułowałam trzy główne przekonania, do jakich ofiary 
dochodzą na swój temat. Wszystkie trzy są fałszywe i destrukcyjne. Zostały one szczegółowo opisane 
w Inwenturze skutków seksualnych w rozdziale trzecim. Wiara w którekolwiek z nich deprecjonuje nas 
i umniejsza pod względem tak seksualnym, jak i ludzkim, karmiąc nasz upośledzony obraz siebie. 
Owe błędne wnioski lub fałszywe etykietki są następujące: 

1. Jestem kimś z gruntu złym. 
2. Jestem obiektem seksualnym. 
3. Jestem zniszczoną rzeczą. 

 Zacznijmy od przyjrzenia się tym fałszywym etykietkom i sprawdzenia, jak mają się one do 
waszego myślenia. 

Fałszywa etykietka nr 1: Jestem kimś z gruntu złym. 
 Wskutek wykorzystania ofiary czują się w środku złe. Często noszą w sobie potężne pokłady 
wstydu związanego z własną seksualnością i z uporem trzymają się przekonania, że są 
bezwartościowe, niezdolne do miłości, a nawet skażone złem. Owa wiara w wewnętrzne skażenie 
powstaje wskutek zdarzeń, jakie miały miejsce (1): przed wykorzystaniem, (2): w trakcie nadużyć, i 
(3): po nich.  

Byłam zła (byłem zły) jeszcze przed wykorzystaniem. Trzydziestopięcioletni Jack miał 
piętnaście lat, gdy którejś niedzieli rodzice weszli do jego pokoju i znaleźli na pościeli ślady nasienia. 
Powinni wiedzieć, że tak polucje nocne zwane mokrymi snami, jak i masturbacja, są normalnym 



ujściem dla energii seksualnej nastolatka. Rodzice Jack’a jednak upokorzyli go, zawstydzili i skarcili 
za zwykle przejawy jego seksualności, wyrzucając mu: „Plugawisz naszą rodzinę takimi 
zachowaniami.” Od tej pory, ilekroć Jack miał wytrysk, czuł się zły i brudny. 
 Rok później Jack przeżył molestowanie seksualne przez sąsiada. Uraz ten umocnił już 
istniejącą w nim wiarę, że jest z gruntu zły i nie panuje nad swoimi popędami. Przekonanie to stało się 
motorem wpędzającym go w kompulsywną masturbację i napędzającym jej cykl, gdyż każdy 
samogwałt przynosił nowe pokłady wstydu, a one w konsekwencji nowe akty masturbacji. W czasie 
terapii mógł sobie uświadomić, że jego uczucia seksualne nie są złe, lecz są czymś normalnym. 
Poczuł, że to wykorzystanie, jakiego doznał, było złe i że oznaczało wstyd i brak kontroli u oprawcy, a 
nie u niego.  
 Dwudziestosześcioletnia biseksualna Nicky pamięta, że gdy miała sześć lat, matka ostro 
skarciła ją i zawstydziła złapawszy na zabawie w doktora z równolatkiem. Gdy kilka miesięcy później 
Nicky została zgwałcona przez wyrostka z sąsiedztwa, wywnioskowała o sobie, że oto znów okazała 
się zła. Ten jej fałszywy samo-osąd wynikał w dużej mierze z wcześniejszego skarcenia, które 
spotęgowało negatywny przekaz późniejszego nadużycia, i był pomyłką w takim samym stopniu 
zrozumiałą, co tragiczną. Dopiero po latach zaczęła rozumieć, że jej zwykła dziecięca ciekawość 
dotycząca płci była czymś zdrowym i naturalnym i że nie miała nic wspólnego z późniejszym 
wykorzystaniem. 
 Wielu rodziców funduje dzieciom podobnie zły przekaz, wtłaczając je w podobnie fałszywe 
przekonanie na temat tego, kim są i jakie są. Aby wyzdrowieć seksualnie, Nicky i Jack muszą 
zrozumieć i poczuć, że ich seksualność jest i od początku była czymś fundamentalnie dobrym.  
 Ofiary molestowania wyciągają negatywne wnioski o sobie także z powodu swojej dziecięcej 
potrzeby ciepła, bliskości i uwagi. Czterdziestoletnia Rochelle miała trzy latka, gdy wykorzystał ją 
ojciec. Tego dnia, ponieważ nie mogła sama usnąć w czasie popołudniowej drzemki, przyszła do łóżka 
ojca, by usnąć obok niego; ojciec skorzystał z tej okazji i zaczął ją używać seksualnie. W swej małej 
główce Rochelle doszła do wniosku, że to jej potrzeba bliskości spowodowała wykorzystanie. Dopiero 
po trzydziestu siedmiu latach zaczęła rozumieć, że jej pragnienie utulenia do snu było naturalnym i 
dobrym odruchem, a nie przyczyną nadużycia seksualnego – mogła pojąć, że to nie ona, ale jej ojciec 
był perwersyjny i zły, wykorzystując dziecięcą potrzebę bliskości do molestowania córeczki.  

Jestem zła (zły), ponieważ napastnik tak powiedział. Wiele ofiar zaczyna wierzyć w swoją 
winę i zło, gdyż sugerują im to opresorzy seksualni: „Oj, niegrzeczny z ciebie chłopiec;” „No, niezłe z 
ciebie ziółko;” „Uwiodłaś mnie i zmusiłaś do tego;” „Widzę, że lubisz te rzeczy, co?” „Do tego się 
tylko nadajesz.” Przekazy te gnębią nas później nieraz przez całe życie. Przekazy oprawców są w 
głowie jak powracające echo, stając się źródłem spaczenia tego, jak widzimy siebie i własną wartość. 
W końcu zapominamy skąd pochodzi ten głęboko zakorzeniony obraz siebie. 
 Napastnicy wypowiadają tego rodzaju negatywne osądy z wielu powodów. Mogą w ten 
sposób osłaniać się przed odpowiedzialnością za nadużycia. Mogą mówić ofiarom, że są zepsute i złe, 
aby zwiększyć poziom swojego podniecenia. Mogą tak mówić, by utrudnić im ujawnienie. Dziecko 
może czuć, że czyny oprawcy są złe, on jednak tak silnie przerzuca winę na nie, iż nie może ono 
ochronić się przed tymi jego projekcjami. Bo przecież chodzi o osoby starsze, silniejsze, sprytniejsze i 
poważane – często o członków rodziny, od których zależy jego przetrwanie i których musi ono 
szanować. 
 „Chociaż ‘na głowę’ wiem, kto jest odpowiedzialny, wciąż czuję się winna za to wszystko, co 
on mi zrobił” – mówi jedna z wykorzystanych kobiet. Mimo, że nie ma to racjonalnie sensu, owo 
wdrukowane w ofiarę poczucie bycia złą i winną trzyma się jej psychiki bardzo mocno i tym trudniej 
je wykorzenić, im wcześniej miały miejsce nadużycia. Małe dziecko nie może rozumieć 
mechanizmów zakłamanego myślenia oprawcy ani jego perwersyjnych fantazji godzących w to, kim i 
jakie ono naprawdę jest.  
 Seksualni opresorzy często wykorzystują normalną dziecięcą ciekowość płci jako ułatwienie i 
usprawiedliwienie dla dokonywania nadużyć. Nasączając tę ciekawość winą i wstydem, przerzucają 
odpowiedzialność na ofiarę. „Chciałaś przecież wiedzieć, co tatuś robi w nocy z mamusią, prawda?” – 
wspomina jedna z kobiet słowa usłyszane od ojca zaraz po gwałcie. Dzieci są z natury ciekawe świata, 
co obejmuje też potencjalne zagrożenia, takie jak żyletki, ogień czy narkotyki. Ciekawość ta nie jest 
niczym złym; przeciwnie, pomaga im w rozwoju. Złem jest używanie jej jako tzw. ścieżki dostępu i 



jako kłamliwego usprawiedliwiania nadużyć. Bez względu na okoliczności, żadna ofiara nigdy nie jest 
winna ani odpowiedzialna za doznane wykorzystanie. 

Jestem zła (zły), bo miałam (miałem) z tego jakąś korzyść. Ofiary często dochodzą do 
wniosku, że są złe, gdyż z wykorzystaniem łączyły się jakieś korzyści – dostawały podarki, specjalną 
uwagę lub przyjemność wskutek stymulacji. Pewna kobieta molestowana przez ojca wspomina:  

Podobało mu się, jak doprowadzał mnie do orgazmów. Mógł wtedy myśleć, że jest 
wspaniałym kochankiem, zaspokajającym pragnącą tego córeczkę. Latami gnębiło mnie 
potem straszne poczucie winy, że go nie powstrzymałam. 

 Inna z ofiar, wykorzystywana przez brata, mówi o podobnym doświadczeniu. Ostatecznie 
potrafiła dostrzec, jak jej negatywny obraz siebie z powodu reakcji ciała na dawne molestowanie 
odbijał się na jej relacji z mężem: 

Przypominam sobie momenty, gdy czułam podniecenie seksualne wskutek molestowania. 
Czułam potem rozbicie, wstyd i odrazę do samej siebie. Czułam się strasznie złą 
dziewczynką. Dzisiaj, gdy tylko pojawia się podniecenie seksualne z mężem, zamrażam się 
do tego stopnia, że nie czuję żadnej przyjemności z seksu.  

 Pewien mężczyzna, któremu w dzieciństwie podobały się uczucia seksualne do matki niej, 
jakie w nim rozbudziła, nienawidził się jednocześnie za swoje fantazje o seksie z nią: „Czułem 
potworny zamęt. Bo dobrzy chłopcy nie chcą się kochać z matkami. Ponieważ ja tego chciałem, 
musiałem być bardzo zły” – wyznaje.  
 Jeśli czujesz, że przypadł ci jakiś „zysk” z wykorzystania, pamiętaj, że nie jesteś nikim złym. 
Twoje dziecięce potrzeby były naturalne i zrozumiałe. Napastnik zaś używał ich, by cię omamić. 
Nagradzanie ofiar jest często stosowaną taktyką pedofilów. Wiedzą oni, że wykorzystanie łączące się z 
odpowiedzią na tę czy inną potrzebę ofiary, usidla ją szczególnie skutecznie. Wiedzą, że przyjęcie 
kieszonkowego, ciepła, uwagi czy stymulacji budzącej fizyczną przyjemność, zniechęci ją do 
ujawnienia i otworzy na następne nadużycia. Stosują tę taktykę z zimną krwią i wyrachowaniem. 
Zwłaszcza dawanie fizycznej satysfakcji seksualnej tworzy pozory, że akt nie był nadużyciem.  
 Pamiętaj, że bez względu na okoliczności towarzyszące danemu wykorzystaniu i uczucia 
pojawiające się jego w trakcie, nie ma i nie było w tobie żadnej winy. Jesteś z gruntu niewinną osobą, 
a twoja seksualność jest z gruntu dobra. 

Jestem kimś złym z powodu tego, co robiłem (robiłam) po wykorzystaniu. Często czujemy się 
wewnętrznie źli z powodu zachowań, jakie rozwinęliśmy po seksualnym nadużyciu. Na przykład, 
jedna z ofiar kazirodztwa w dzieciństwie nienawidziła siebie za ciągłe kłamstwa:  

W dzieciństwie czułam się jak zaszczute zwierzę w klatce. Stale musiałam mieć się na 
baczności. Planując zawczasu, co powiem i jak się wykręcę od kolejnego razu, nauczyłam się 
zwodzić i kłamać. Nienawidzę się za to podobieństwo do nich. 

Tymczasem nie była to moralna skaza czy wada charakteru, ale obrona konieczna; kłamstwo 
pozwalało przetrwać. 
 Wiele ofiar przejawia różne kompulsje seksualne jako reakcję na doznane wykorzystanie. 
Mogą one przejść w samodzielny, odrębny problem, jak na przykład nałogowa masturbacja, 
promiskuityzm, praktyki sadomasochistyczne, dewiacje czy chroniczna aktywność erotyczna. 
Obracanie się w erotomanii sprawia, że ofiary czują do siebie jeszcze większą odrazę, co dodatkowo 
napędza ich uzależniające zachowania. Wiele ofiar przechodzi przez ciągi seksualnej autodestrukcji, 
lgnąc do ludzi, o których wiedzą, że spotka je krzywda z ich strony, wchodząc w ryzykowne 
zachowania seksualne, prostytuując się, czy używając alkoholu i/lub narkotyków by zaćmić rozsądek. 
Niektóre wykorzystane osoby mogą posunąć się do molestowania innych, w tym nawet dzieci. 
Nierzadko prowadzą podwójne życie, romansując i potajemnie zdradzając swoich partnerów.  
 Zachowania seksualne tego rodzaju są próbami odreagowania dawnej traumy na zewnątrz i 
zwykle tworzą nakręcającą się negatywną spiralę. Ponieważ po uruchomieniu ofiary się czują się 
winne, zawstydzone i zdegustowane sobą, dochodzą do wniosku, że były złe od samego początku, 



jakby z urodzenia, co z kolei „dowodzi,” że zasługiwały na pierwotne wykorzystanie. Tymczasem 
kompulsywne „uruchomienia” są reperkusją dawnych nadużyć, a nie wyrazem rzeczywistego 
seksualnego „ja” danej osoby. Mogą one nieraz być dokładnym powieleniem wczesnych krzywd, 
próbą znieczulenia tego bólu lub rozpaczliwym wołaniem o pomoc.  
 Reaktywne praktyki seksualne i związki mogą przywoływać silny wstyd i poczucie winy. 
Pewien mężczyzna, będący ofiarą wielorakich nadużyć seksualnych w dzieciństwie i gejem, 
wspomina: 

Moje doświadczenia seksualne z wieku dorosłego wrzucały mnie w podobny sposób w rolę 
ofiary. Byłem upokarzany, poniżany i gwałcony dokładnie tak samo jak w dzieciństwie. 
Przechodziłem ciągi przypadkowego seksu z wieloma anonimowymi partnerami, co było 
ogromnie niebezpieczne ze względu na epidemię AIDS. Szukałem seksu z obcymi, by ulżyć 
mojemu bólowi i samotności. Tymczasem wstyd i poczucie winy z powodu wielkiej liczby 
partnerów, jak i poczucie poniżenia, utrzymywały mnie w przekonaniu, że jestem kimś 
kompletnie złym i bezwartościowym. 

 Zaczynając rozumieć, że każde uruchomienie kompulsji seksualnej jest reperkusją dawnego 
wykorzystania i próbą odreagowania go na zewnątrz, zaczynasz uwalniać się od chronicznego 
poczucia skażenia i gorszości. Oto historia dwudziestopięcioletniej biseksualnej kobiety, która w 
niemowlęctwie była molestowana przez ojca: 

W wieku od siedmiu do piętnastu lat miałam seks z wieloma innymi dziećmi – chłopcami i 
dziewczynkami – a także z dorosłymi, w tym z księdzem. Masturbowałam się po kilka razy 
dziennie. Wypróbowywałam na sobie mnóstwo różnych erotycznych praktyk. Czyniłam nawet 
seksualne awanse mojej siostrze i przy paru okazjach w łóżku dotykałam jej intymnych 
miejsc. Wiedziałam, że to co robię jest bardzo nie w porządku. Wnioskowałam jednak, że to 
ze mną coś musi być bardzo nie w porządku, skoro wykraczam poza zwykle zachowania i 
normy seksualne. Wiedziałam, że mam problemy z seksem, ale myślałam o sobie, że 
zasadniczo to ja jestem problemem – że jestem zła z gruntu i od początku.  
Dopiero kilka lat temu przestałam obwiniać siebie i zobaczyłam, że moje kompulsywne 
zachowania seksualne były wynikiem tego, co wcześniej zrobił mi ojciec, a nie tego, kim 
sama jestem pod spodem. 

 Rozważając te przypadki, dobrze jest pamiętać, że poczucie bycia złym zawsze czemuś 
służyło i służy do dziś. Często stanowi ono sposób chronienia się przed przeżywaniem zdrady i 
własnej bezsilności. Może stwarzać złudzenie posiadania kontroli nad zdarzeniami, nad którymi ofiara 
nie panowała – iluzję, że zmieniając swoje zachowania mogła ona zapobiec wykorzystaniu lub je 
zmodyfikować. Jeśli ofiara wierzy w swoje immanentne zło, może uniknąć rozpaczy i bólu, gdyż nie 
musi przyznawać, jak bardzo była wtedy bezradna, podatna na zranienie, niekochana, zdradzona i 
upokorzona przez innych. 
 Odkrycie, skąd pochodzą twoje uczucia bycia kimś złym, może skontaktować cię z mnóstwem 
pogrzebanych uczuć. Trzydziestoletni Tom płakał, opowiadając mi swoją historię: 

Kiedy tato mnie molestował czułem się strasznie złym dzieciakiem. Stale mi powtarzał, że 
dzielimy się miłością poprzez te seksualne kontakty. Wierzyłem mu, mimo że mnie to bolało i 
poniżało. Uważałem, że to ja jestem winny i że to ze mną jest coś nie w porządku. W środku 
czułem się zepsuty i wstrętny. Dzisiaj, kiedy odrzuciłem to przekonanie, zostałem z 
poczuciem bezsilności –z prawdą, że nie miałem żadnego wpływu na to, co się działo i że tata 
używał mnie dla własnych dewiacyjnych gratyfikacji. Z prawdą, że byłem dla niego zaledwie 
zwykłym obiektem seksualnym. Dopadło mnie poczucie potwornej pustki w środku, wielkiej 
czarnej dziury na dnie duszy. To było coś takiego, jakbym w ogóle nie istniał. Czy tam na dnie 
rzeczywiście nic nie ma, czy może kryje się moje prawdziwe „ja?” 



 Chociaż pożegnanie poczucia bycia kimś złym wiąże się z bolesną prawdą i emocjami, może 
też nieść ulgę. Wiele ofiar mówi o zmianach, jakie powoduje to w ich życiu, jak poniższe słowa tej 
kobiety: 

Ponieważ molestowanie było seksualne i było złe, przywykłam, że uprawianie seksu będzie 
znaczyło, iż jestem złą istotą. Teraz widzę, że moje bycie seksualną nie ma nic wspólnego ze 
złem molestowania. Zaczęłam cieszyć się seksem dla siebie, zachowując poczucie, że jestem 
dobra taka, jaka jestem.  

Fałszywa etykieta nr 2: Jestem obiektem seksualnym. 

 Wykorzystujący seksualnie opresorzy traktują ofiary jako seksualne obiekty. Gwałciciele i inni 
napastnicy często mówią: „Ty jesteś taka mała seksualna rzecz.” Dotykają ofiarę bez najmniejszego 
szacunku i względu dla jej godności, praw i człowieczeństwa, traktując ją jak ruchomy manekin – 
ożywioną reprezentację obiektów z ich seksualnych fantazji, które ma spełnić.  
 Wykorzystane osoby często zaczynają w rezultacie postrzegać siebie jako obiekty seksualne, 
Mogą czuć, że straciły swoją indywidualną tożsamość, że muszą zaspokajać każdego chętnego czy 
pozwalać kontrolować się innym. Wnioskując, że jest seksualnym obiektem, ofiara przejmuje 
fałszywe i raniące myślenie oprawcy, pozwalając by wpływało ono wraz z wykorzystaniem na jej 
dzisiejsze życie seksualne i związki. Zrozumienie, w jaki sposób poczucie bycia obiektem seksualnym 
wiąże się z wczesnym wykorzystaniem, pozwala uwolnić się z tego myślenia i jego skutków. 
 Przyjrzyjmy się pewnym częstym schematom, jakie sprawiają, że ofiary czują się obiektami 
seksualnymi. 

Straciłem(łam) moją indywidualną tożsamość. Wykorzystanie wtłacza ofiarę w role 
okradające ją z poczucia bycia odrębną jednostką, która posiada czucia, potrzeby i prawa. „Czułam się 
jak materac służący do potwierdzania „męskości” mojego starszego brata” – mówi kobieta, która w 
dzieciństwie była wcześniej wykorzystywana przez dorosłego krewnego. 
 Wiktymizacja seksualna sprawia też, że niektóre ofiary czują się obiektami seksualnymi 
pozbawionymi płci. Wyjaśnia to dwudziestodziewięcioletni Andy, zmagający się z obrazem siebie 
jako bezpłciowej istoty: 

W wieku dziesięciu lat służyłem też jako podglądacz podniecający dodatkowo starszego brata, 
gdy odbywał stosunki z naszą siostrą. Ponieważ siostra po pewnym czasie zaczęła się 
sprzeciwiać, brat przerzucił się na mnie i musiałem mu ją zastępować. W efekcie poczułem 
się na wiele lat nieistotnym zamiennikiem seksualnym, tworem bez własnej płci i tożsamości. 

 Dwudziestopięcioletnia Shawna czuła, że straciła swoją tożsamość, gdy będąc molestowaną 
musiała zaprzeczyć swoim uczuciom i potrzebom. Kiedy miała jedenaście lat, piętnastoletni kuzyn 
osaczył ją w rogu stodoły i zmusił do dania mu oralnego seksu. Przeżycie to wtrąciło ją w poczucie, że 
bycie seksualną oznacza przekreślenie własnej egzystencji i praw. Shawna podzieliła się tym na grupie 
terapeutycznej: 

Widzę teraz, że całe moje poczucie na temat tego, kim jestem seksualnie, zaczęło się od 
wykorzystania. Doświadczenie z kuzynem sprawiło, że stale czułam się brudna i 
nieatrakcyjna. Czułam się jak obiekt, jak jakieś nieszczęście, jak nieważny przedmiot. Byłam 
niewarta zauważania i niezdolna mieć własne potrzeby – zwłaszcza gdy łączyły się z seksem. 
Jakże mogłam ośmielić się prosić o cokolwiek?! 

 U niektórych ofiar poczucie braku tożsamości może sięgać ekstremum, jak u Tess, która jest 
ofiarą wielokrotnego molestowania, gwałtów i sadystycznych tortur satanistycznej sekty: 

Postrzegam siebie jako nie całkiem człowieka – jako jakiś android o pewnych funkcjach, na 
przykład dostarczania seksu każdemu, kto zechce. Nie czuję się uprawniona do tak ludzkich 
rzeczy, jak miłość, związek czy małżeństwo.  



 Nawet jeśli spotkało cię tak strasznie nieludzkie traktowanie, nigdy nie jesteś bez własnych 
uczuć, potrzeb i praw. Możesz je odzyskać zdrowiejąc. 
Służę do zaspokajania innych. W wyniku bycia traktowanymi jak obiekty, wiele osób buduje swą 
tożsamość wokół seksualnego zaspokajania partnera. Niektóre ofiary dosłownie żyją tylko po to. „Bez 
kogokolwiek przy sobie jestem nikim; moja najcenniejsza cecha to zdolność zdobywania i 
zaspokajania mężczyzn”– wyznała ofiara, która przez lata uprawiała prostytucję.  
 U niektórych osób rola zaspokajania innych jest pasywna. Są gotowe na seks w każdym 
momencie, gdy partner zechce. U innych, dogadzanie seksualne ma formę aktywną. Pewien 
mężczyzna następująco opisuje siebie w tej roli: 

Miałem wgraną do głowy taśmę, która mówiła mi, że jestem zły i nic nie wart. Uzyskiwałem 
więc wewnętrzną treść i poczucie wartości, będąc mechanicznym zaspokajaczem seksualnym. 
„Leczyłem” seksualne problemy moich partnerek, doprowadzając je do orgazmów, 
dogadzając im i dowartościowując erotycznie. Sabotowałem przy tym własną satysfakcję. 
Właściwie, to ciągle na nowo czyniłem się ofiarą.  

 Osoby będące seksualnymi zaspokajaczami wierzą, że seks jest sposobem lub warunkiem 
otrzymywania miłości. Idą do łóżka dla zdobycia aprobaty i akceptacji. „Wierzyłam, że robiąc na 
randkach to, co chce chłopak, okażę się w porządku” – wspomina jedna z kobiet. 
 Zaspokajanie partnera może osiągać rozpaczliwe rozmiary. Wiele ofiar poluje na miłość 
oferując się seksualnie innym, o czym mówi pewna osoba wykorzystana w dzieciństwie: „Jedynym 
sposobem na poczucie się kochaną jest dla mnie fizyczne oddanie się partnerowi. Jeśli mogę dać 
komuś naprawdę dobry seks, pokocha mnie i zostanie ze mną.” 
 Ta grupa ofiar wierzy, że miarą ich osobistej wartości jest to, jak wiele osób je pożąda. To 
przekonanie pcha je do prowokacyjnego ubierania się i uwodzących zachowań. Wystawiają swoje 
ciało „na wabia,” by chwytać partnerów. Obiektyfikacja seksualna jest w takich przypadkach i tym, na 
co ofiary są narażone, i tym, na co same się narażają.  
 Osoby skłonne zaspokajać innych mają zazwyczaj duże trudności z pokochaniem samych 
siebie. Uważając się za erotyczne obiekty dla cudzej przyjemności, mogą interpretować prawdziwą 
miłość jako jeszcze jeden powód do seksu.  
 Jeśli czujesz, że twoja wartość zależy od twoich dokonań seksualnych, sprowadzasz się do 
funkcji erotycznego obiektu i zaprzeczasz swojej całej osobowości. Uwalniając się z tej roli, dajesz 
sobie szansę poczucia się kimś kochanym za samo to, kim jesteś, oddzielnie od seksu.  

Inni z łatwością mnie kontrolują. Opresorzy seksualni zmuszają lub wmanipulowują swoje 
ofiary w uległość, przez co muszą one zachowywać się seksualnie nie mając nad tym żadnej kontroli 
ani władzy. Mogą one zacząć uważać siebie za seksualnych niewolników, jak cytowana niżej kobieta: 

Brat mi powtarzał: „Robisz to, co ja chcę abyś robiła, kiedy tego chcę i tak, jak tego chcę.” 
Moje uczucia ani reakcje nie miały znaczenia, więc nauczyłam się je odcinać lub ignorować 
kompletnie. Byłam dla niego narzędziem do dowolnego użycia, jeśli tylko miał ochotę. 

 W efekcie dawnego wykorzystania, dorosłe często wierzymy, że nie mamy wpływu na 
przebieg naszych obecnych doświadczeń seksualnych. „Czułam się jak dmuchana lalka, bez własnego 
mózgu” – wyznaje jedna z kobiet gwałconych w dzieciństwie. Poczucie bycia kontrolowaną przez 
kogoś innego wkrada się także w relacje towarzyskie. Osoba wykorzystywana przez ojca mówi: 

Mężczyźni z łatwością mogą mnie kontrolować. Zawsze, gdy znajdę się w towarzystwie 
faceta, zmieniam się w półgłówka. Nie ma znaczenia, czy dany gość myśli o mnie seksualnie, 
czy nie. Ja i tak nie czuję, abym miała jakikolwiek wpływ na przebieg sytuacji; automatycznie 
jestem jego. 

 Aby pokonać owo poczucie braku kontroli, musisz stale przypominać sobie, że jednak masz 
wybór. Uległość mogła być przydatna – a nawet konieczna – w czasie molestowania lub gwałtu. Ale 



kontynuowanie jej obecnie odcina cię od zbudowania pozytywnego obrazu siebie i 
satysfakcjonującego związku.  
 Jeśli uważasz się za obiekt seksualny, możesz zmienić to złudzenie. Nie jesteś obiektem; jesteś 
uświęconą duszą. 

Fałszywa etykieta nr 3: Jestem zniszczoną rzeczą. 

 Wykorzystanie seksualne głęboko rani, fizycznie i psychicznie. Ofiara może dojść do 
wniosku, że w rezultacie jest zniszczoną rzeczą – że trauma skazuje ją na trwałe okaleczenie 
seksualne, nieadekwatność lub podrzędność: 

Czuję się jak po jakiejś amputacji, taki fantom bez impulsów nerwowych. Jest tak, jakby 
łączność między sercem a miednicą została u mnie zerwana. Kiedy skontaktowałam się z tym 
stanem rzeczy, poczułam ogromny smutek, stratę. Moje ciało wciąż sprowadza się do pustej, 
martwej łupiny, zamykającej w sobie jedynie mózg.  

 Osoby po wykorzystaniu często czują, że są niechciane: „Nikt mnie nie zechce jeśli się dowie, 
co mi zrobiono” – lub bezwartościowe: „Jestem gorsza (gorszy) od innych, gdyż nie miałam (miałem) 
normalnych doświadczeń.” Są przekonane, że to co mogą z siebie zaoferować nie jest wystarczająco 
dobre. Ponieważ w głębi duszy trzymają się pesymistycznych i ograniczających przekonań, trudno im 
rozwinąć nowe, zdrowsze podejście do seksu, związków i bliskości. 
 Aby wyzwolić się z poczucia zbezczeszczenia i podrzędności, musicie najpierw zrozumieć, w 
jaki sposób doszliście do tego wniosku na swój temat. Podaję niżej kilka podstawowych przekonań, 
każących ofiarom wierzyć w swoje rzekome zniszczenie. 

Jestem wyzwiskami, jakie kierował do mnie oprawca. Napastnicy seksualni wdrukowują w 
swoje ofiary różne przekazy powodujące, że czują się one potem gorsze, skażone czy uszkodzone. 
Poprzez wykorzystywanie ofiary są poniżane i ujarzmiane. Większość oprawców obsypuje je 
piętnującymi, wulgarnymi, lubieżnymi określeniami, które je ranią, degradują i podprządkowują. 
Słowa takie jak: cipa, pizda, kutas, dupa, szmata, zdzira, kurwa, gnój, pedał, rura, dziwka i wiele 
innych klasyfikują je jako osoby brudne, głupie i do niczego. Wskutek wykorzystywania wiele z nich 
zaczyna zgadzać się z tymi określeniami i włącza je w swoją seksualną tożsamość.  

Jeśli zinternalizowałeś określenia swojego napastnika, pamiętaj, że obrazują one nie ciebie, ale 
jego dewiacyjne, okrutne i seksualnie degradujące myślenie. Określenia te nie mają nic wspólnego z 
twoją tożsamością; są projekcją cech oprawcy, fałszywymi etykietkami, jakimi cię okleił.  

Jestem tym, co mi zrobiono. Ofiara łatwo myli to, co im robili napastnicy seksualni z tym, kim
same są. Możemy myśleć: "Ponieważ przydarzyło mi się coś złego i ohydnego, muszę być zła i 
ohydna." Takie rozumowanie jest nielogiczne i nieprawdziwe. Łatwo to zauważyć na innych 
przykładach. Powiedzmy, że ochlapał cię samochód, wjeżdżając w kałużę przy chodniku. Lub 
przykleiło ci się psie gówno do buta. Czy te zdarzenia sprawiają, że jesteś wstrętna i zepsuta? 
Wykorzystanie seksualne nie jest tobą. Jest straszliwym czynem, który zranił cię mentalnie, lecz nie 
tobą samą. Twoje jestestwo – uczucia, myśli, troska, miłość – jest czymś całkiem odrębnym. 

Z powodu wykorzystania nie jestem w pełni kobietą lub mężczyzną. Osoby s seksualną 
traumą często wierzą w fałszywe, raniące przekazy kulturowe mówiące, że seks kala dziewczynę lub 
zdominowanie pozbawia chłopca męskości. Te stereotypy obwiniają i karzą ofiarę, umacniając mit, że 
kobieta jest własnością mężczyzny i że męskość polega na seksualnych podbojach. Każdy może 
zostać zdominowany i wykorzystany. Ofiary w najmniejszym stopniu nie są odpowiedzialne za 
doznane nadużycia ani nie zasługują na piętno społeczne z powodu tego, co im robili oprawcy. 

Jeśli czujesz, że jesteś kulturowo napiętnowany z powodu wykorzystania, pamiętaj, że 
poglądy społeczne, zwłaszcza na krzywdzenie słabszych i dzieci, są nieludzkie i okrutne. Jeśli 
wierzysz w nie, ranisz siebie i dokarmiasz swoje wykorzystanie.  

Noszę trwałe okaleczenia fizyczne. Wykorzystanie seksualne zostawia nieraz fizyczne ślady i 
rany. Ofiary mogą mieć widoczne blizny czy choroby weneryczne, jakimi zarazili je oprawcy. U 
kobiet też są niechciane ciąże i wymuszone aborcje czy adopcje oraz bezpłodność nabyta w wyniku 
choroby lub blizn wskutek wykorzystania. 



 Kiedy nadużycia seksualne zostawiają nieodwracalne uszkodzenia ciała, oznacza to dla ofiar 
wiele dodatkowego cierpienia i strat. Rany i blizny są bolesne, gdyż przypominają stale o doznanej 
traumie. Podobnie jak po katastrofach, klęskach żywiołowych i wypadkach, osoby poszkodowane 
seksualnie muszą znaleźć drogę powrotu do normalnych aktywności w życiu. Muszą odżałować 
poniesione straty, nauczyć radzić sobie z nimi i cieszyć się życiem tak dalece jak to możliwe przy 
poniesionych szkodach.  
 Prowadziłam przed laty w regionalnym szpitalu warsztaty dyskusyjne o seksie i seksualności 
dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, zwyrodnieniami stawów, rakiem, liszajem i 
innymi ciężkimi chorobami. Temat był dla nich czymś bardzo istotnym. Mimo tak poważnych 
niedomogów większość tych ludzi miała pozytywny obraz swojego seksualnego ja i cieszyła się 
udanym współżyciem. Ich pozytywna postawa zrobiła na mnie wrażenie i zaciekawiłam się, w jaki 
sposób mogli oni zachować afirmującą tożsamość seksualną przy problemach, jakie oznaczały ich 
choroby. Osoby te, okazało się, rozumiały erotykę i zachowania seksualne bardzo szeroko, jako wyraz 
bliskości emocjonalnej, czułości w dotyku i dzielenia się sobą. Mogły cieszyć się tymi zachowaniami 
tak dalece, jak pozwalały im na to ich upośledzone chorobami ciała. Były kreatywne w wyszukiwaniu 
sposobów seksualnej ekspresji, zachowywały intymną więź z partnerem i czuły w sobie pełnię. 
 Jeśli jako ofiary doznaliście trwałych uszkodzeń, może pomóc wam świadomość, że seksualne 
spełnienie ma więcej wspólnego z uczuciami miłości i zmysłowością, niż wyglądem sprawnością 
różnych części ciała. Bez względu na stopień waszego okaleczenia możecie w tej sferze być 
twórczymi, kochającymi i zmysłowymi jednostkami. 

 Nasza wartość seksualna nie jest jakimś balonem, który wleczemy za sobą i w który inni mogą 
wbijać szpilki czy niszczyć. Nasza seksualna wartość sięga tak głęboko, że nikt nie może jej nam 
zabrać, bez względu na to, co mówi i robi. 

PRZEKONANIA NA TEMAT PŁCI I ORIENTACJI SEKSUALNEJ 

 Aby móc czuć się dobrze pod względem seksualnym, musimy czuć się dobrze z własną płcią – 
z byciem kobietą lub mężczyzną – a także z własną orientacją, bez względu na to czy jesteśmy 
heteroseksualni, homoseksualni czy biseksualni. Oba te obszary są dla osób wykorzystanych 
szczególnie wrażliwe, niejasne i kontrowersyjne.  
 Identyfikacja z własną płcią i orientacją seksualną to kompleks spraw wystarczająco złożony i 
bez nadużyć w tle. Może ona być silnie zakłócana przez wiele czynników, łącznie z biologią, 
wychowaniem, wczesnymi doświadczeniami oraz osobistymi wyborami. 
 W tym rozdziale przyjrzymy się niektórym drogom, jakimi wykorzystanie seksualne 
negatywnie zmienia uczucia ofiar związane z własną płcią i orientacją. Poznając wpływ wczesnych 
nadużyć, zaczniecie wyzwalać się z powodowanych przez nie szkodliwych, mącących przekonań i 
postaw. 

Nie lubię mojej płci. Z powodu wykorzystania, ofiary często nienawidzą swojej wrodzonej 
męskości lub kobiecości. Chłopiec molestowany przez ojca może myśleć: „Nie chcę być mężczyzną, 
jeśli tak to wygląda, jak u taty.” Dziewczynka molestowana przez ojca może dojść do wniosku: „Nie 
chcę być kobietą, jeśli kobiety są w taki sposób traktowane w życiu.” 
 Część ofiar uważa, że to ich płeć była przyczyną doznanych nadużyć. Na przykład, 
dziewczyna może nienawidzić siebie za swoją kobiecość, ponieważ wykorzystanie miało miejsce w 
czasie, gdy dostała okres lub zaczynały jej rosnąć piersi. Ktoś może nienawidzić siebie za stawanie się 
mężczyzną, gdyż jego napastnik molestował tylko chłopców, a dziewczynki zostawał w spokoju.  
 W wyniku wczesnych nadużyć mogliście więc zwrócić się przeciw samym sobie, odsuwając 
od siebie atrybuty kojarzone z własną płcią. Mężczyzna może chronicznie unikać zachowań 
inicjujących i asertywnego wyrażania siebie. Kobieta może ukrywać swoje naturalne piękno, unikając 
podkreślania swojej atrakcyjności lub ekspresji emocjonalnej wrażliwości. Odrzucenie swojej własnej 
płci może prowadzić do poczucia izolacji, wyobcowania i nienawiści do siebie, jak w przypadku 
cytowanego niżej mężczyzny: 



Przez wiele lat mówiłem piskliwym, niemal kobiecym głosem. W moim zachowaniu widać 
było wiele kobiecych manier. Ludzie często brali mnie za geja, choć jestem heteroseksualny. 
Miałem mieszane uczucia co do bycia mężczyzną i nie akceptowałem swojej męskości. W 
ciągu ostatnich paru lat, kiedy rozszerzyłem moje pojęcie na temat tego, co to znaczy być 
mężczyzną i kiedy zaakceptowałem moją płeć, mój głos obniżył się wyraźnie. 

 Jeśli należysz do osób nieznoszących swojej płci, pamiętaj, że sprawcami nadużyć 
seksualnych są zarówno mężczyźni jak i kobiety, oraz że doznają ich osoby również obojga płci. 
Jakości mentalne, jakie wchodzą wtedy w grę, jak dominacja i uległość lub kontrola i bezradność 
stanowią o dynamice wykorzystania. To nie są jakości właściwe jednej lub drugiej płci.  
 Bycie w zgodzie ze swoją płcią oznacza świadomość własnych zalet jako mężczyzny lub jako 
kobiety. Otwórz sobie w tym celu dostęp do pełnego spektrum ludzkiej ekspresji, łącznie z 
pozytywnymi jakościami przypisywanymi twojej płci. Składają się na nie: bezpośredniość, 
receptywność, odwaga, troska, prawdziwość, godność, siła oraz podatność na zranienia. Odwrócić się 
plecami do swojej płci to zaprzeczyć pięknu i mocom, jakie posiadasz będąc tym, kim jesteś. 

Jestem inny od innych osób mojej płci. Wykorzystanie seksualne może prowadzić nas do 
poczucia, że mamy w sobie coś, co odróżnia nas od innych osób tej samej płci. 
 Niekiedy wiktymizacja stanowi bezpośredni afront dla identyfikacji ofiary z jej płcią. 
Pięćdziesięciopięcioletni Zack przez kilka dekad uważał, że nie jest tak męski, jak rówieśnicy. Od 
bobasa babka z ciotką ubierały go na dziewczynkę. Malowały mu paznokcie i robiły trwałą ondulację. 
Przy okazji ubierania był obmacywany przez nie i głaskany w miejscach erogennych. Te nadużycia 
sprawiły, że Zack szukał stymulacji seksualnej w fantazjach o byciu feminizowanym. Wykorzystanie 
okradło go z wiedzy, jak to jest być małym chłopcem, który nie chce wyglądać jak dziewczynka. W 
życiu dorosłym przebieranie się za kobietę pozwalało mu przez chwilę poczuć dawne pobudzenie, 
„akceptację” i wrażenie bycia kochanym, jakiego wtedy doznawał. Z powodu transwestytyzmu i 
masturbacji wspieranej widokiem kobiecej bielizny na sobie, Zack do dziś czuje się inny od 
pozostałych mężczyzn.  
 Wykorzystanie seksualne nieraz wrzuca ofiary w role sprzeciwiające się ogólnie 
akceptowanym normom płciowym. Wskutek molestowania przez starszego sąsiada heteroseksualny 
Rick wyuczył się uległości jeszcze w dzieciństwie. Obecnie trudno jest mu inicjować intymne związki 
i kontakt fizyczny: 

Mam dwadzieścia cztery lata i wciąż jestem prawiczkiem. Moje lęki przed seksem nie 
pozwalają mi na zainicjowanie kontaktu. Dziewczyny, z którymi się spotykałem, odchodziły 
czując się źle z tym, że nie jestem tak asertywny seksualnie, jak powinien być facet. Serce 
mam bardzo kochliwe, ale myślę, że odciąłem od siebie moją seksualną część. Ostatnio 
miałem sen. Śniła mi się klatka, a jej drzwi otwierały się. W środku był tygrys. Wiedziałem, 
że oznacza on moją męskość. Wspaniały obraz mnie. 

 Wtłoczenie w uległą rolę niesie wykorzystanym mężczyznom wiele innych konsekwencji. W 
próbach kompensacji uczuć seksualnego niedopasowania i bezsilności, wielu chłopców reprezentuje 
karykaturę męskości poprzez zachowania brutalne, postawę macho i odcięcie się od swojej 
wrażliwości. Wdają się w bójki, niszczą mienie, i nieraz gwałcą, aby udowodnić, że nie są podatni na 
zranienie bądź kobiecy. Niestety, strategia ta utrudnia im pozytywną identyfikację ze swoją płcią, 
prowadząc do różnych agresywnych seksualnie i roszczeniowych zachowań, co uniemożliwia im 
zdrową, intymną bliskość w dorosłym życiu. 
 Także wykorzystane kobiety czują się inne od pozostałych, gdyż stały się w efekcie 
nadaktywne i agresywne w sferze seksu. Zachowując się w sposób sprzeczny z tradycyjnymi żeńskimi 
rolami, doznają wielu nieporozumień i odrzuceń i trudno im budować bliskie, intymne związki. Oto 
sytuacja osoby molestowanej w dzieciństwie przez ojczyma: 

Zawsze czułam się inna od innych kobiet. Już jako nastolatkę bardziej kręcił mnie seks od 
mężczyzn, z którymi chodziłam i stale parłam do niego. W małżeństwie też miałam o wiele 
większe upodobanie do seksu od męża. Całe życie czułam się zbyt męska. 



 Dziewczęta i kobiety również mogą zachowywać się szorstko i przebojowo, maskując tym 
poczucie seksualnej podatności na zranienie płynące z dawnego wykorzystania. Takie kompensujące 
zachowania mogą rodzić poczucie bycia inną niż pozostałych. Dwudziestoczteroletnia Alice, lesbijka, 
była w dzieciństwie wykorzystywana fizycznie przez ojca oraz zgwałcona zbiorowo przez brata i jego 
kumpli gdy miała dziesięć lat. Występując w koszykarskiej reprezentacji college’u, stała się 
najsilniejszym i najbardziej agresywnym zawodnikiem na boisku. Rozpychała się pod tablicami tak 
ostro, że mówiono na nią „kamikadze.” Zbierała na ciele coraz więcej blizn, łamała palce, zdzierała 
kolana, ale nigdy nie płakała, nigdy nie okazywała bólu. 
 W dorosłym życiu seksualnym, Alice zastanawiała się, czemu potrafiąc dać satysfakcję swojej 
partnerce, sama nie umie przyjąć seksualnej przyjemności. Czuła się inna od innych dziewczyn. 
Obecnie, zdrowiejąc ze skutków dawnych nadużyć, dostrzega, że może pokonać te problemy dzięki 
akceptacji swojej wrażliwej, miękkiej strony, która jest dla niej oznaką kobiecości. 
 Jeśli zaliczasz się do osób, które czują się inne od pozostałych twojej płci, możesz dokładnie 
przeanalizować, w jaki sposób wykorzystanie seksualne zmienia twój odbiór siebie. Należysz do 
twojej płci z urodzenia i nadużycia nie są stanie tego zmienić. Twoja płeć nie jest czymś, co musisz 
udowadniać lub czemu zaprzeczać. Jest ci biologicznie dana. 
 Chociaż należy doceniać wagę identyfikacji z własną płcią, należy też pamiętać, że do 
zdrowego intymnego związku potrzeba dwóch zdrowych osób dzielących się sobą. Oboje, niezależnie 
od płci, powinniście umieć inicjować seksualne kontakty oraz dawać i przyjmować erotyczną rozkosz.  

Nie jestem pewien (pewna) mojej orientacji seksualnej.  Wykorzystanie sprawia, że niekiedy 
ofiary nie są pewne swojej prawdziwej orientacji seksualnej. Zastanawiamy się czy nadużycia lub 
nasza reakcje na nie, wpłynęły na ukonstytuowanie się naszej obecnej orientacji – czy są one 
pierwotną przyczyną tego, że jesteśmy gejem, lesbijką, osobą biseksualną lub heteroseksualną. 
 Niepewność własnej orientacji występuje także u osób, które nie znajdują u siebie historii 
wiktymizacji. Mimo mnóstwa badań, naukowcy wciąż spierają się o znaczenie takich czynników, jak 
geny, biologia, wychowanie, wpływy społeczne itp., ale nie są wstanie wskazać żadnej ostatecznej 
przyczyny powodującej, że jesteśmy homoseksualni lub heteroseksualni. Kategorie te nie 
wyodrębniają się w sposób absolutny czy przeciwstawny; raczej są rozłożone wzdłuż jednej osi. Tylko 
część ludzi czuje się stuprocentowo na jednym z krańców tego kontinuum. U niektórych osób 
orientacja może z czasem ulegać przesunięciom, jak w przypadku kobiety, która po wielu latach 
małżeństwa, wychowaniu dzieci i rozwodzie, zaangażowała się w lesbijski związek. 
 Dla niektórych wykorzystanych osób sprawa ta jest dodatkowym obciążeniem z powodu 
uprzedzeń społecznych – homofobii, lub rzadziej, heterofobii. Dla części ofiar pochodzenie ich 
orientacji jest jedynie sprawą ciekawości, inne mogą dźwigać w związku z tym skrajnie silne lęki. 
Nadużyty seksualnie mężczyzna, który ulega kulturowym uprzedzeniom wobec mniejszości 
seksualnych, może zamartwiać się czy nie jest gejem. Niektóre ofiary stykają się z podobnymi 
uprzedzeniami wobec heteroseksualności. Wykorzystywana w dzieciństwie kobieta, która prowadzi 
lesbijski styl życia, może poczuć się kompletnie rozbita, zaczynając podejrzewać, że w rzeczywistości 
może być heteroseksualna.  
 Mimo, że wykorzystanie seksualne w dzieciństwie nie wydaje się bezpośrednio tworzyć tej 
lub innej orientacji, badania nad ofiarami wskazują, że – przynajmniej w przypadku części z nich – 
wpływ tych nadużyć jest olbrzymi i zasadniczy. Co ciekawe, wpływ wiktymizacji seksualnej na 
orientację ofiar może iść w dwóch kierunkach. Może ona wspierać i wzmacniać lub przeszkadzać i 
hamować rozwój danej orientacji. Ofiary w rezultacie mogą zwrócić się w stronę swojej orientacji lub 
przeciwko niej. 
 Niektóre osoby adoptują orientację seksualną według roli, jaką musiały pełnić w trakcie 
wykorzystania. Dziewczynka molestowana przez kuzynkę może na przykład uznać, że jest lesbijką i 
prowadzić potem taki styl życia, gdy dziewczynka molestowana przez kuzyna może tym mocniej 
poczuć się heteroseksualna. Taki mechanizm jest zrozumiały, gdyż chodzi o pierwsze, i przedwczesne, 
doświadczenia i role seksualne. 
 Przyjęcie seksualnej orientacji według roli pełnionej w czasie wiktymizacji nie będzie 
problemem, jeśli orientacja ofiary pozostaje w zgodzie z tą rolą. Jeśli dziewczyna wykorzystywana 
przez kobietę już wcześniej czuła się lesbijką, adoptowanie tej roli nie będzie wpływało na zmianę jej 
orientacji. Lecz jeśli ofiara wcześniej identyfikowała się z inną orientacją, niż narzucana jej poprzez 



nadużycia, lub jej jeszcze u siebie nie zidentyfikowała, wykorzystanie może mieć wpływ zaburzający i 
niekiedy prowadzić do długich lat nieszczęśliwego życia, jak w przypadku cytowanej kobiety: 

Po wykorzystywaniu przez ojczyma doszłam do wniosku, że jestem heteroseksualna. 
Przeszłam przez potworny dla mnie okres uprawiana seksu z mężczyznami. Za każdym razem 
seks był dla mnie bolesny i czułam się na nowo zgwałcona. To pewnie dlatego nie gustuję 
teraz w facetach. Zaliczałam ich, by udowodnić sobie, że wszystko jest ze mną w porządku i 
móc wierzyć, że jestem heteroseksualna. 

 W podobny sposób, niektórzy chłopcy wykorzystywani przez mężczyzn adoptują sobie 
orientację seksualną z roli, jaką musieli wtedy pełnić. Znany badacz naukowy w tej dziedzinie, David 
Finkelhor, podaje, że chłopcy, którzy przed trzynastym rokiem życia zostali wykorzystani seksualnie 
przez starszych płci męskiej, rozwijają aktywność homoseksualną w dorosłym życiu czterokrotnie 
częściej, niż ci, którzy nie mieli w dzieciństwie seksualnych kontaktów z mężczyznami.1
 Mechanizm adoptowania przez ofiarę orientacji seksualnej według roli pełnionej w trakcie 
molestowania może polegać także na naklejeniu sobie takiej etykietki. Robert Johnson i Diane Shrier, 
prowadzący badania naukowe nad wykorzystywanymi chłopcami, piszą: 

Chłopiec molestowany przez mężczyznę może zakwalifikować to doświadczenie jako 
homoseksualne i zacząć błędnie postrzegać siebie jako geja, ponieważ okazał się seksualnie 
atrakcyjny dla starszego mężczyzny. Może się dziać tak zwłaszcza, gdy nie miał szansy 
upewnić się wcześniej, że pociągają go kobiety lub uwolnić się od poczucia winy i lęku 
związanego z wykorzystaniem i swoją w nim rolą. Nakleiwszy sobie etykietkę geja, może 
następnie wchodzić w sytuacje otwierające go na aktywność homoseksualną.2

 W podobny sposób wykorzystanie po linii heteroseksualnej może sprawić, że ofiara 
homoseksualna błędnie określi swoją orientację. Tak stało się w przypadku cytowanej wyżej lesbijki, 
która po wykorzystaniu przez ojczyma uznała się za osobę heteroseksualną. 
 Wchodząc w proces samoetykietowania, ofiary mogą zatracić zdolność odróżniania zdrowych 
zachowań erotycznych od krzywdzących i nadużywających. Seks pojawiający się jako składnik 
nadużycia jest nie tyle aktem homoseksualnym czy aktem heteroseksualnym, ile aktem wykorzystania 
seksualnego. Wiele nadużyć na chłopcach popełniają mężczyźni, którzy są z gruntu heteroseksualni. 
Większość sprawców nadużyć seksualnych na dzieciach stanowią pedofile, tzn. osoby, które czują 
pociąg płciowy do dzieci w ogóle, niekoniecznie do tylko do chłopców czy tylko do dziewczynek. 
Musimy pamiętać, że seks jest w tych aktach bardziej narzędziem okrucieństwa, poniżenia i perwersji 
oraz szkodą, niż aktywnością, na której można oprzeć trwałą orientację.  
 Niektóre ofiary adoptują orientację według swojej roli z wykorzystania, ponieważ 
doświadczyły wtedy podniecenia seksualnego, które w ich mniemaniu ją potwierdza. To, że ktoś czuł 
przyjemność fizyczną wskutek molestowania nie oznacza, że jest gejem czy lesbijką (gdy nadużycie 
było po linii homoseksualnej), bądź osobą heteroseksualną (gdy sprawcą była osoba przeciwnej płci). 
Nasze ciała z natury reagują na erotyczną stymulację, niezależnie od płci osoby, która jej dokonuje.  
 Wiktymizacja seksualna kształtuje w nas pewne wzorce podniecania się, które z kolei mogą 
wpływać na to, jak określamy swoją orientację. Molestowanie pozostawia w nas konkretne, żywotne 
obrazy mentalne ciała oprawcy, jego narządów płciowych i reakcji seksualnych związanych ze 
stymulacją i szczytowaniem. Pewien mężczyzna molestowany w dzieciństwie przez kuzyna, 
następująco opisuje swoją konsternację dotyczącą jego orientacji: 

Do dziś mam wielki zamęt jeśli chodzi o moją seksualność – szczególnie o to, czy jestem 
gejem, czy nie. W środku czuję się heteroseksualny, ale nienawidzę mojej uporczywej obsesji 
erotycznej na punkcie penisów.  

1  David Finkelhor, The Abuse of Boys,  w: Victimology: An International Journal 6 (1981): 81. 
2 Robert Johnson i Diane Shrier, Past Sexual Vctimization by Females of Males in an Adolescent Clinic Population,  w: 
American Journal of Psychiatry 144, no. 5 (May 1987): 652. 



Tego rodzaju mentalne obrazy i skojarzenia są raczej reperkusją traumy wykorzystania, niż 
faktycznym wskaźnikiem orientacji seksualnej. 
 Obok zaadoptowania roli pełnionej w wykorzystaniu, możliwa jest też odwrotna reakcja: 
wiele ofiar ma poczucie, że ich obecna orientacja ukształtowała się jako reakcja przeciwko dawnemu 
nadużyciu. Na przykład, dziewczyna molestowana przez ojca odwraca się od swojej 
heteroseksualności, gdyż relacje z mężczyznami kojarzą się jej z dawnym gwałtem. Męskie ciało, staje 
się dla niej z tego powodu odpychające i/lub wyzwala silne retrospekcje doznawanego wtedy bólu i 
lęku. W okresie dojrzewania trzyma się więc z dziewczętami i wśród nich zaczyna szukać partnerek, 
gdyż odbiera je jako bezpieczniejsze i niekrępujące. Z podobnego lęku przed negatywnymi 
potraumatycznymi skojarzeniami lesbijka molestowana przez matkę może przerzucić się na związki z 
mężczyznami. Wykorzystanie seksualne może wywołać u ofiar anty-męską lub anty-kobiecą reakcję, 
sprawiając, że trudno im nieraz odczuć prawdziwy kierunek swojego pożądania.  
 Wykorzystani mężczyźni też nieraz reagują przeciwko orientacji narzucanej przez role 
pełnione w czasie dawnej wiktymizacji. Homoseksualista zgwałcony przez mężczyznę może potem 
czuć się bezpieczniej w kontaktach z kobietami. Podobnie też, heteroseksualista wykorzystywany w 
dzieciństwie przez kobiety może przekierować swoją aktywność seksualną na mężczyzn. 
 Sprawy te w praktyce komplikują się jeszcze bardziej. Pewien mężczyzna, który w 
dzieciństwie był używany seksualnie przez matkę, a później molestowany przez nastolatka, cierpiał na 
jeszcze głębszy zamęt odnośnie tego, kim właściwie jest. W obu tych nadużyciach zarówno 
zaadoptował on swoją pełnioną rolę jak i zwrócił się przeciwko niej. Jednak mimo tych 
konfliktujących wpływów udało mu się zachować jego podstawową heteroseksualną orientację:  

W okresie dorastania moja seksualna postawa była postawą małego chłopca zabiegającego o 
miłość matczyną, której nigdy nie dostał. Byłem bardzo pasywny w kontaktach i bardzo 
bałem się kobiet. Czułem się wobec nich tak, jak czasem czułem się wobec matki – tak, 
jakbym nie był dorosłym facetem. 
Po tym, jak wykorzystał mnie starszy kolega, sąsiad, uznałem przejściowo, że muszę być 
gejem, ponieważ podniecenie było czymś przyjemnym. Szukałem więc dalszych takich 
doświadczeń, choć mężczyźni nie pociągali mnie emocjonalnie. Patrząc teraz z dystansu 
widzę, że ten gejowski okres był dla mnie łatwiejszy niż konieczność mierzenia się z lękami 
wobec kobiet, które mnie pociągały. Nawet później, w małżeństwie, zdarzało mi się używać 
fantazji gejowskich współżyjąc z żoną. Były one automatyczną reakcją – obroną przed 
intymną bliskością z partnerką. Od kiedy zrozumiałem ich źródło i cel, okazało się, że 
potrzebuję ich coraz rzadziej i mniej. 

 Z powodu negatywnego wpływu wiktymizacji seksualnej i stereotypów kulturowych, wiele 
ofiar latami zmaga się z problemem swojej prawdziwej orientacji seksualnej. Często dopiero wtedy, 
gdy czują się wystarczająco zaakceptowane, bezpieczne, dojrzałe i asertywne, mogą rozwikłać ten 
problem. 
 Jeśli należysz do osób kwestionujących swoją orientację, pamiętaj, że jakakolwiek by była, 
jest ona tak samo prawomocna jak inne. Starając się ją określić, możesz wziąć pod uwagę następujące 
pytania: 

 Jak odczuwałeś swoją orientację seksualną przed wiktymizacją? 
 Czy czujesz, że zaadoptowałeś rolę z wykorzystania lub zareagowałeś przeciw niej? Lub że 

nie miało ono wpływu? 
 Obecnie, gdy już dotarłeś do swoich romantycznych uczuć, pożądań, pragnienia intymnej 

bliskości, stałego związku czy fantazji o pełnym miłości akcie seksualnym, to jaka jest płeć 
pojawiającej się w nich osoby? 

Aby rozwinąć zdrową koncepcję swojego seksualnego ja, musisz wpierw poczuć się 
swobodnie ze swoją obecną orientacją seksualną. Możesz nie umieć odpowiedzieć rozstrzygająco na 
pytanie, jaka ona jest. Jeśli usiłujesz wymóc na sobie styl życia, który w twoim odczuciu nie pasuje do 
obecnego ciebie, prawdopodobnie ściągniesz na siebie wiele cierpień. W powracaniu do seksualnego 
zdrowia ważne jest zaakceptowanie siebie prawdziwego i zdolność dzielenia się miłością i bliskością z 
drugim człowiekiem. 



WSKAZÓWKI DLA ROZWOJU WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI SEKSUALNEJ 

 Rozwinięcie własnej tożsamości seksualnej wymaga wysiłku i czasu. Musimy nie tylko 
śledzić i podważać nasze fałszywe wnioski i negatywne przekonania o sobie płynące z dawnych 
nadużyć, ale też wbudowywać w ich miejsce nowe, prawdziwe i zdrowe. Podaję niżej trochę sugestii, 
co możesz zrobić – jeśli masz gotowość – aby pokonać skutki swojej wiktymizacji i zacząć rozwijać 
pozytywną koncepcję siebie jako osoby seksualnej. 

Oswajaj swoje wewnętrzne dziecko 
 W każdym z nas spoczywa na dnie niewinne, twórcze i ciekawe świata dziecko. Owa 
dziecięca podatność na zranienie jest zasadniczą częścią naszej osobowości, ale została ona dotknięta 
wykorzystaniem. Terapeuci, jak też osoby zdrowiejące z nadużyć, nazywają tę część „dzieckiem 
wewnętrznym.”3 Wiele z nich czuje, że ich wewnętrzne dziecko nadal cierpi. Nawiązanie z nim 
kontaktu pomaga nam odczuć, uwolnić i uzdrowić dawny ból oraz odzyskać naszą wewnętrzną, 
pierwotną dobroć i boskość. 
 Jedna z dróg nawiązywania kontaktu z tą nieskalaną częścią siebie polega na dawaniu sobie 
emocjonalnego wsparcia i opieki, jakiej potrzebowaliśmy w dzieciństwie – zwłaszcza po 
wykorzystaniu – a jakiej nie otrzymaliśmy. Pytaj więc siebie: „Czego potrzebowałem od rodziców, 
opiekunów, przyjaciół i partnerów w czasie wiktymizacji i po niej? Może oczekiwałeś, że ktoś 
wkroczy i cię obroni? Może czekałeś na utulenie i zapewnienie, że będziesz chroniony przed 
kolejnymi nadużyciami? Może potrzebowałeś uprawomocnienia swoich uczuć i emocjonalnych 
reakcji lub pomocy w zrozumieniu, co się naprawdę stało? Nawet jeśli od tych wydarzeń minęły 
dziesiątki lat, możesz zacząć dawać swojemu dziecku wewnętrznemu potrzebne mu wtedy 
wysłuchanie, potwierdzenie uczuć, bezpieczeństwo i wsparcie. Jedna z ofiar kazirodztwa ze strony 
ojca następująco określa swoje potrzeby: 

Ta mała dziewczynka we mnie wciąż potrzebuje ochrony, bezpieczeństwa i miłości. 
Potrzebuje usłyszeć, że to nie była jej wina, że znajdowała się w sytuacji bez wyjścia i że nie 
miała sposobu, by uniknąć tego strasznego poniżenia. 

 Korzystając z dorosłej mądrości i tego, co wiesz już na temat nadużyć seksualnych, możesz 
połączyć się ze swoim wewnętrznym dzieckiem i powtarzać sobie – jemu – wszystkie te rzeczy, jakie 
potrzebujesz usłyszeć i wchłonąć. Stosowanie medytacji i afirmacji (zajrzyj do „Boksu”) pomoże 
twojemu dziecku odrodzić się z doznanych krzywd.  

AFIRMACJE LECZĄCE MOJE DZIECKO WEWNĘTRZNE 

W bezpiecznym i cichym miejscu, w stanie odprężenia, wyobraź sobie, że dorosły, jakim teraz jesteś, 
siada obok i zaczyna ciepło przemawiać do dziecka, jakim byłeś wtedy, gdy cię wykorzystywano: 

 Nie jesteś winien niczemu, co cię wtedy spotkało. 
 Jesteś czystym, wartościowym i z gruntu dobrym dzieckiem. 
 Niczym nie zasłużyłeś na takie potraktowanie. 
 Nie jesteś zły z powodu tego, co ci zrobiono. 
 Twoje uczucia i reakcje na molestowanie były czymś normalnym. 
 Twoja energia seksualna jest dobra i nie ma nic wspólnego z nadużyciami. 
 Jesteś silnym i dzielnym chłopcem (silną i dzielną dziewczynką). 
 Możesz mówić o tym i dzielić się swoim bólem z innymi, by odszedł. 
 Nigdy więcej już nie musisz borykać się z tym sam.  

Bądź świadom i zapamiętuj swoje reakcje na każde z tych stwierdzeń. Które z nich łatwiej ci przyjąć, 
a które trudno? Możesz powtarzać każde z nich wielokrotnie w czasie jednej sesji.  

3  Więcej potrzebnych ci informacji znajdziesz w książce Charlesa Whitfielda: Healing the Child Within (zob: Źródła 
pomocy na końcu książki 



Ćwiczenie to można przekształcić w taki sposób, aby twoje wewnętrzne dziecko mogło powtarzać 
każde ze stwierdzeń, mówiąc w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Na przykład, gdy powiesz: „Nie 
jesteś winien niczemu, co cię wtedy spotkało,” twoje wewnętrzne dziecko powtarza: „Nie jestem 
winien (winna) temu, co mnie wtedy spotkało.” Spróbuj też tego ćwiczenia stojąc przed lustrem i 
patrząc sobie w oczy. Może ono stać się twoją codzienną, leczącą medytacją.  

 Nawiązawszy kontakt z tą częścią siebie możesz nauczyć się odpowiadać na dawne 
niespełnione potrzeby, o jakich mówi jedna z ofiar: 

Czuję, że nigdy nie miałem prawdziwego dzieciństwa. Nigdy nie czułem się niewinny i 
beztroski, tak jak mogły czuć się inne dzieci. Ominęło mnie mnóstwo wesołych zabaw, jak na 
przykład puszczanie baniek mydlanych czy latawców, bycie spontanicznym i twórczym. 
Nigdzie nie czułem się bezpiecznie. Nie mogłem potem odkrywać seksualności jako czegoś 
nieskażonego, dobrego i mojego ani też cieszyć się nią. 

 Jako osoba dorosła możesz dać sobie przyzwolenie na robienie pewnych rzeczy, jakimi nie 
mogłeś się cieszyć w dzieciństwie. Co takiego straciłeś, bo nie mogłeś robić wtedy, a możesz teraz? 
Puszczać latawce, wysmarować się szminką, przebierać się za różne postaci, śpiewać, malować, 
tańczyć, naprawiać rowery? Uwalniając z siebie zablokowaną przez wykorzystanie energię dziecka, 
nawiązujesz kontakt ze swoją twórczą ciekawością i zdolnością do zabawy – dwoma niezbędnymi 
składnikami zdrowego życia seksualnego.  

Przyjmij filozofię nowej, czystej karty w życiu 
 Daj sobie nową przyszłość i niech przeszłość będzie przeszłością. Dalsze trzymanie się 
dawnych wyobrażeń na swój temat jest niesprawiedliwe. Nie musisz czuć się na zawsze złamany czy 
potępiony. Jeśli dawniej odbierałeś się jako obiekt seksualny, teraz już nie musisz, bo wiesz jaki jesteś 
naprawdę. Nie chodzi o puste frazesy typu „co było a nie jest nie pisze się w rejestr” czy politykę 
grubej kreski. Możesz używać swojej nowej świadomości i rozeznania przeszłych nadużyć w 
konstruktywny sposób do wprowadzania zmian, krok po kroku. 
 Osobiście wyznaję filozofię czystej karty w życiu. Oznacza to dla mnie, że każdy dzień 
przynosi nowe okazje, by się rozwijać i stwarzać siebie na nowo, nie pozwalając wciągnąć się z 
powrotem w dawną pozycję ofiary. Możesz sobie wyobrazić, że co noc ścierana jest tablica twojego 
życia i rano zastajesz ją czystą i otwartą na zdarzenia dnia.  
 To, kim jesteś zależy od tego, kim postanawiasz być. Nie jesteś przyspawany do negatywnych 
etykietek, jakimi okleił cię napastnik ani do obrazu siebie, jaki miałeś wskutek wykorzystania. 
Etykietki znikają, gdy przestajesz wierzyć w ich słuszność i działać w sposób, jaki je wzmacnia. Kiedy 
stoisz wytrwale po stronie nowej koncepcji siebie, w końcu ją sobie przyswajasz.  

Odnajdź swój głos 
 Mówienie głośno o swojej historii nadużyć oraz stawanie przed innymi po stronie własnych 
uczuć i potrzeb, to ważna droga do wyzwolenia się z poczucia bycia obiektem. Potwierdzasz w ten 
sposób prawo do swojej egzystencji. Potwierdzasz przed samym sobą i innymi, że zasługujesz na 
szacunek. Wyrażać siebie, to znaczy odnaleźć swój głos.  
 Linda, trzydziestosześcioletnia ofiara nadużyć kultowych, odzyskała swój głos na grupowej 
sesji terapeutycznej. Na tydzień przed świętem Halloween członkowie jej grupy zaproponowali 
uczczenie tego dnia zapaleniem świec na następnym spotkaniu. Linda wpadła w panikę. Posypały się 
jej retrospekcje dawnych nadużyć seksualnych zaznanych w satanistycznej sekcie, gdzie często palono 
świece. Jak zwykle, Linda jednak siedziała cicho, zaczynając atakować siebie za swoje „głupie” 
reakcje i niechęć do celebracji. Powtarzała sobie, że przecież uczestnicy nie zrobią jej nic złego, więc 
nie powinna się bać. Czuła się ze swoimi emocjami jak idiotka. Tymczasem jej wewnętrzne dziecko 
krzyczało: „Gdybyś mnie choć raz posłuchała! Posłuchaj mnie teraz! Nie idź tam, nie idź!” Linda 
doszła do wniosku, że przeskoczy ten problem nie idąc na najbliższe spotkanie grupy.  
 Coś się jednak potoczyło inaczej. Odważyła się przed końcem spotkania powiedzieć grupie, 
jak się czuje. Ku jej zdziwieniu, uczestnicy okazali wiele zrozumienia i troski i postanowili 
zrezygnować z zaplanowanego rytuału. Po kolei, każda osoba z grupy chwaliła ją za odwagę 



powiedzenia prawdy i asertywność. Linda chciała wszystkich przepraszać, sądząc, że popsuła im 
humor i plany. Krytykowała się w środku za swoją „nadwrażliwość.” Ale gdzieś ponad tymi 
uczuciami zdała sobie sprawę, że jej reakcje mają sens. Poczuła się dumna, że przemawiając 
zawalczyła o siebie. Później, na terapii par, pochwaliła się mężowi swoim osiągnięciem, mówiąc do 
niego: 

Mike, zrobiłam wtedy na grupie ogromny krok w seksualnym zdrowieniu. Aby móc zacząć 
czuć się swobodnie z tobą w łóżku, muszę mówić ci czego potrzebuję i co mi odpowiada, 
abyś mógł wprowadzać zmiany pod kątem moich uczuć. 
Nareszcie czuję, że zasługuję na radość z seksu. To coś, czego zaczynam chcieć dla siebie. 
Coś strasznie elementarnego. Jak byłam mała, nigdy nie wolno było mi czuć ani o niczym 
decydować. Teraz mogę. I chcę. Zasługuję, by cieszyć się moją seksualnością. Oboje 
zasługujemy na radość w tej sferze. 

Po wysłuchaniu Lindy, Mike po raz pierwszy poczuł nadzieję na odbudowę ich seksualnej relacji. 
Zmiany nie zdarzają się jednak z dnia na dzień. W ciągu następnych kilku lat Linda powoli stawała się 
coraz bardziej asertywna wobec swoich uczuć i potrzeb w pożyciu z mężem. I Mike, i ona, zaczęli 
wspinać się na całkiem nowy dla nich poziom bliskości. 
 Odnalezienie własnego głosu pomaga pokonywać poczucie zdominowania i przymus 
uległości nabyty wskutek nadużyć. Mężczyzna, którego w dzieciństwie molestował ojciec, mówi: 

W trudnych sytuacjach zawsze milkłem, wycofywałem się i kuliłem ramiona. Albo robiłem 
rzeczy odwracające uwagę od moich prawdziwych czuć i problemu. Teraz, kiedy przemawiam 
własnym głosem i staję po swojej stronie, czuję, że istnieję – że mam moc sprawczą oraz 
wpływ na sytuację i innych ludzi. Czuję się z sobą komfortowo i jak mężczyzna. 

 W pokonywaniu skłonności do wycofywania się społecznego, asertywne stawanie po swojej 
stronie pomogło też Todd’owi. Dzięki terapii zdał on sobie sprawę, że pod całym jego samotnictwem 
jest namiętnym i zmysłowym mężczyzną. Wkrótce potem na najbliższej zabawie zaczął prosić do 
tańca nieznajome kobiety: 

Poczułem niesłychane zaufanie do siebie, prosząc je na parkiet. Przyjaciele mówili mi 
później, że widać było w tym tańcu mnóstwo seksualnej energii wokół mnie. To 
doświadczenie ma dla mnie coś z dojrzewania, z inicjacji; zostałem uznany i przyjęty jako 
seksualna istota. Czuję się wdzięczny i żywy. Życie jest dla mnie cudowną, tajemniczą sprawą 
i jestem jego częścią. Należę do niego.  

Naucz się być w swoim ciele 
 Jesteś swoimi ciałem. Dobra opieka nad nim, to dobra opieka nad sobą samym. Rozwijanie 
własnej tożsamości seksualnej polega również na zachowywaniu fizycznego zdrowia i sił. 
 Wskutek wykorzystania często tracimy poczucie, że nasze ciało należy do nas. Odzyskanie 
poczucia, że nasze ciało należy do nas, ma fundamentalne znaczenie dla wyzdrowienia, gdyż anuluje 
fałszywy, potraumatyczny przekaz, że jesteśmy przedmiotem lub obiektem seksualnym. Opiekowanie 
się własnym ciałem zachęca nas do bycia w kontakcie ze wszystkim, co wydarza się nam na poziomie 
fizycznym. 
 Wiele ofiar nie chce lub nie potrafi wytrzymać uczucia przebywania w swoim ciele. 
Porzucając je – wychodząc z niego do pewnego stopnia – ofiary radzą sobie z fizycznym i 
emocjonalnym bólem związanym z wiktymizacją. Na przykład młoda osoba, by przetrwać gwałt, 
zmuszona była zablokować doznania fizyczne i świadomość swojego ciała, dystansując się mentalnie 
zwłaszcza od jego genitalnych partii. Chociaż strategia wychodzenia z siebie czy wyzbywania się 
pewnych części ciała pomogła nam przetrwać nadużycia, teraz przeszkadza wyzdrowieć. Dalsze 
odłączanie się fizyczne od siebie, odłącza przeżywanie seksualnej radości. 
 Nauka bycia na nowo w swoim ciele po wykorzystaniu to powolny, stopniowy proces. W 
początkach zdrowienia wiele ofiar ma trudności z samym patrzeniem na swoją nagość i przeglądaniem 
się w lustrze. Pewna dziewczyna została uprowadzona, zgwałcona i wytatuowana przez gang 



motocyklowy. Nie stać jej było na zabiegi usuwania tatuaży. Usunęła z mieszkania wszystkie lustra, a 
w miejscach publicznych unikała spoglądania w szyby witryn, by nie widzieć swojego odbicia. 
Pomagając jej w pokonaniu lęku przed własnym widokiem, terapeuta poprosił ją, by pomyślała o 
przedmiocie, na który lubi patrzeć – o rzeczy, która jest dla niej przyjemna bezpieczna i kojąca. 
Pomyślała o brązowym misiu-pluszaku, jaki leżał u niej w pokoju. Terapeuta zasugerował następnie 
ćwiczenie, by trzymała tego misia przy jakiejś części swego ciała, oglądając ją w małym lusterku. 
Powtarzając i rozwijając tę procedurę, kobieta ta stała się z czasem zdolna patrzeć na każdą część 
swojego ciała i bez lęku oglądać siebie całą, nago, w pełnowymiarowym odbiciu.  
 Przeglądanie się w lustrze może też ci pokazać idące z wiekiem zmiany w ciele, pokazujące 
jak wiele czasu minęło od dawnej wiktymizacji. Kiedy przychodzi do seksu, niektóre ofiary myślą i 
odczuwają siebie tak, jakby wciąż były w tym samym wieku, tych samych rozmiarów i tego samego 
kształtu, co w chwili wykorzystania. Patrząc w lustro na swoją obecną postać zauważysz nieraz 
kolosalne różnice. (Ogromnie pomocne mogą się okazać opisane w rozdziale dziesiątym ćwiczenia na 
poprawę świadomości ciała i jego mentalnego obrazu.) 
 Pomagać też może graficzna inwentura twojego ciała i jego zranionych miejsc. Z Janice, którą 
prowadziłam w terapii, odrysowałyśmy na wielkim arkuszu rozłożonym na podłodze, obecny kształt 
jej ciała. Początkowo obrys wyglądał dość nędznie, zawierając tylko oczy, nos, usta i uszy; jego reszta 
pozostawała pusta. Poprosiłam Janice, by zebrała wszystko, co pamięta, że jej robiono w dzieciństwie 
lub o czym „opowiada” jej ciało i aby, stawiając znak X na każdym zranionym seksualnie, 
emocjonalnie i fizycznie miejscu, opisała przy nim charakter danego nadużycia. Obrys zaczął się 
wypełniać. Przy jednym X na udzie Janice pisała: „siniec po kopniaku od ojca;” przy innym X na 
piersiach – „obmacywanie i drwiny z ich rozmiaru.” Gdy skończyła, na arkuszu było gęsto od treści. 
Janice powoli wyciągnęła rękę i, dotykając rysunku, rozpłakała się. Widząc wszystkie krzywdy na raz, 
zdała sobie sprawę, jak wiele cierpienia niosła w swym ciele i duszy. Choć było to dla niej bolesne 
doświadczenie, świadomość, jaką jej ono dało, otworzyła w końcu drzwi łączące jej umysł z ciałem.  
 Tego rodzaju prace mogą pomóc także innym ofiarom lepiej zidentyfikować to, jak czują się w 
swoich ciałach i z każdą ich częścią. Stosując rysunek, lub choćby tylko myślową wizualizację siebie, 
możesz przeskanować swoje ciało od stóp do głów, zatrzymując się przy każdej jego zranionej części i 
wielokrotnie zadając dwa pytania: 

 Jak ja się czuję z tą częścią mojego ciała? 
 Na ile dobrze się nią opiekuję i dbam o nią? 

Możesz nagrać lub zapisać swoje odpowiedzi, aby móc wrócić do nich kiedyś i oszacować swój 
postęp. 
 Molestowana w dzieciństwie kobieta, która miała trudności w osiąganiu orgazmu, 
uświadomiła sobie w ten sposób, jak wiele negatywnych uczuć nosiła do swojej łechtaczki. Myślała o 
niej jak o „zbuntowanym, nieposłusznym członku, który ją zdradził, reagując podnieceniem w trakcie 
wykorzystywania.” Chociaż to odkrycie było dla niej wstrząsające, pozwoliło jej pokonać negatywne 
uczucia do własnej łechtaczki i zacząć doświadczać seksualnej rozkoszy. Pomagało jej w tym również 
pisanie specjalnych afirmacji mówiących, że jej łechtaczka była i jest dobrą, niewinną częścią ciała i 
że należy tylko do niej. 
 Niektóre osoby uczą się nawiązywać łączność z „utraconymi” częściami siebie, prowadząc w 
głowie rozmowy ze swoją anatomią. Choć mogą one brzmieć dziwnie, udzielenie głosu swoim 
seksualnym częściom i wysłuchanie ich pomaga odkryć, jak się z nimi czujemy w życiu. 
 Jill czuła się zawsze bardzo rozbita po tym, gdy mąż, kochając się z nią, pieścił jej piersi. Na 
terapii wyznała: „Nienawidzę mojego biustu. Gdybym mogła, odcięłabym go i wyrzuciła precz!” 
Terapeutka zasugerowała Jill wewnętrzny dialog z własnymi piersiami. Używając wyobraźni i dając 
im głos, Jill odkryła, że obwinia je o swoje wykorzystanie przez ojca, które nastąpiło wtedy, gdy 
zaczynały rosnąć. W imaginatywnej rozmowie wewnętrznej, gdy jej piersi odpowiedziały, zamęt 
zaczął się klarować: to nie one, lecz jej ojciec był sprawcą wykorzystania. Jill dowiedziała się od nich, 
że mają one zdolność dawania rozkoszy, jeśli tylko je zaakceptuje. Dialogi z nimi pozwoliły jej 
„przyłączyć” je do reszty ciała i poczuć się lepiej z ich obecnością. 
 Wiele ofiar, które decydują się praktykować tego rodzaju ćwiczenia, odkrywa, że prowadzi w 
głowie dialogi „oprawca – ofiara” z różnymi seksualnymi częściami swojego ciała.  Oto przykład 
rozmowy pewnego mężczyzny między nim, a jego penisem: 



Mężczyzna: Nie lubię cię. Jesteś taki knypek. Do niczego się nie nadajesz. Nie obchodzi mnie 
czy ty się jakoś czujesz. Jesteś przedmiotem, który stale muszę używać. 
Jego Penis: Traktujesz mnie okropnie! Posługujesz się mną i dotykasz mnie bez cienia uczuć i 
szacunku. To podłe. Ranisz mnie i narażasz na różne choroby. Wcale się o mnie nie troszczysz 
– chcesz tylko abym cię zaspokajał. 

Czyż nie brzmi to tak, jakby penis był ofiarą, a mężczyzna jego opresorem? Nawet jeśli rozmowa 
wydaje się kompletnie głupia, może otworzyć cię na siebie i poszerzyć twoją samoświadomość. Kiedy 
odkryjesz, jak postrzegasz i traktujesz swoje ciało, możesz stać się zdolny do lepszej opieki nad sobą. 

Penis: Mam dość bycia zaworem dla twojej złości, lęków i wstydu. Jestem ważną częścią 
twojego ciała. Jestem delikatny i zasługuję na szacunek.  
Mężczyzna: Trudno mi uznać cię za coś mojego i uwierzyć, że zasługujesz na szacunek. Ale 
domyślam się, że istotnie jesteś delikatny i bardzo ważny. 

 Odzyskiwanie ciała jako swojej własności polega także na podtrzymywaniu maksymalnie 
dobrego stanu zdrowia. Mówi o tym stare powiedzenie, że ciało jest świątynią duszy. Podstawy troski 
o siebie obejmują dobre odżywianie, unikanie alkoholu, narkotyków i innych trucizn, wypoczynek, 
sen i regularny ruch. Możesz też wzmacniać się poprzez dowiadywanie się więcej o seksie, płodności, 
chorobach i opiece zdrowotnej.  
 Wzmacniając się fizycznie, możesz poprawić swój wizerunek jako osoby zbyt słabej i 
podatnej na zranienie. Ćwiczenia fizyczne dodają tężyzny i uwalniają napięcia psychiczne. Aby mieć 
poczucie większego bezpieczeństwa i oparcia w sobie, wiele ofiar zapisuje się na sztuki walki i 
samoobrony. 
 Bycie we własnym ciele jest podstawą dla zbudowania zdrowej tożsamości seksualnej. Mówi 
o tym jedna ze zdrowiejących osób: 

Aby nawiązać i utrzymać kontakt z ciałem, poszłam na warsztaty pracy z ciałem i zostałam 
tancerką. Życie i przebywanie w sobie dało mi głębsze poczucie bezpieczeństwa i pozwala 
funkcjonować lepiej, niż kiedykolwiek. Na tym właśnie opiera się moje zdrowienie seksualne 
– na zamieszkiwaniu siebie. Na objęciu siebie w posiadanie. 

Zbuduj poczucie własnych granic 
 Jeśli nie czujesz, że masz wystarczające granice, to brak ci ważnego narzędzia 
wzmacniającego twoją seksualną tożsamość. Większość ludzi zaczyna czuć dyskomfort, gdy ktoś 
zbliży się do nich na mniej niż pół metra. Osoby, które chcą uniknąć wtargnięcia w swoją przestrzeń, 
odsuwają się od intruza lub odpychają go. Osoby wykorzystane jednak najczęściej nie mają 
świadomości tej niewidzialnej kulturowej bariery. Z powodu pogwałceń, jakich kiedyś doznawały, 
zatraciły poczucie swoich granic lub nigdy ich nie rozwinęły. Wyobrażając sobie niewidzialną bańkę 
wokół własnego ciała, możesz zacząć rozpoznawać i chronić swoją osobistą przestrzeń. Tę zamkniętą 
powłokę możesz ustawiać we wszystkich kierunkach w dowolnej, potrzebnej ci odległości od siebie.  
 Zaznaczaj swoje prawo do prywatności i egzekwuj je. Jeśli potrzebujesz przebierać się w 
samotności, kąpać się przy zamkniętych drzwiach lub nie być obejmowaną przez partnera podczas 
snu, masz prawo do tego. Wzmacniając swoje granice, wzmacniasz poczucie siebie jako niezależnej 
osoby. Potem, kiedy uznasz, że chcesz wejść w kontakt ze swoim partnerem, wejdziesz z poczuciem 
większej obecności, sprawczości i radości z tego, co wspólnie będziecie robić. 

Szukaj dobrych modeli wzorcowych 
 W rozwijaniu pozytywniejszego obrazu siebie jako istoty seksualnej może ci też pomóc 
nawiązywanie znajomości z ludźmi, którzy czują się komfortowo i zdrowo w intymnej sferze 
związków i umieją się nimi cieszyć. Osoby takie mogą ci służyć jako wzorce dla modelowania ról 
seksualnych. Zastanów się, kogo o tej samej płci znasz w swoim otoczeniu, kogo podziwiasz i 
szanujesz za to, jaki jest i jak działa w tej sferze.  
 Ostatnio prosiłam moją grupę o znalezienie wokół siebie pozytywnych przykładów 
seksualnego zdrowia. Tylko połowa uczestników natrafiła w myślach na takie wzorcowe modele. 



Wymieniane kobiety opisywano jako chroniące siebie, asertywne i umiejące cieszyć się seksem. 
Wymieniani mężczyźni opisywani byli jako wrażliwi emocjonalnie, asertywni i umiejący cieszyć się 
seksem. Kiedy poprosiłam grupę o podanie przykładu jakiejś znanej z telewizji pary, która zdrowo 
funkcjonuje w sferze intymnej, część osób wymieniła Claire i Cliffa Huxtable z The Cosby Show. 
Opisywano tę parę jako zainteresowaną sobą seksualnie, nienaciskającą na intymne kontakty i 
umiejącą cieszyć się wzajemną bliskością. Tobie też może pomóc odnalezienie takiego modelu 
mężczyzny lub kobiety.  
 Wiktymizacja seksualna należy do przeszłości. Z jej skutkami uczysz się radzić sobie teraz. 
Jeśli obwiniałeś się lub karałeś za doznane nadużycia, nadszedł czas przełamać ten wzorzec. 
Potrzebujesz przebaczyć samemu sobie to, że dotknęło cię wykorzystanie – oddzielić prawdziwego 
siebie od tego, co było narzuconymi ci czynami i podjąć wysiłek zbudowania zdrowej tożsamości 
seksualnej. Masz do niej bezdyskusyjne prawo. Kobieta, która w dzieciństwie została zgwałcona przez 
ojca, mówi po dwóch latach terapii i zdrowienia:  

To takie dziwne i obce przeżycie, czuć przyjemność i dumę z mojej seksualności. Ale jest ono 
czymś naprawdę wspaniałym. Wiem teraz, że mój erotyzm jest czysty i piękny. 

___________________ 


