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Rozdziaø 7.

Opanowywanie automatycznych reakcji.
W dowolnym momencie, jaki tera niejszy sygnaø mo e
„katapultowa ” ofiar z powrotem w dawne wykorzystanie i/lub
zwi zany z nim ból. Jednym z najtrudniejszych wyzwa , przed
jakimi staje ona na drodze zdrowienia, jest przezwyci enie tych
automatycznych reakcji, blokuj cych kontakt z obecn
rzeczywisto ci
– Gregory Mulry (psychoterapeuta)
Ka dego ranka Judy, ofiara gwaøtu, reaguje l kiem, gdy jej m nachyla si , by j pocaøowa
na po egnanie przed wyj ciem do pracy. Ta ustawiczna reakcja nieodmiennie wtr ca j w zam t –
przecie Judy kocha swojego m a. Kiedy yj cy samotnie Tony, który byø molestowany w
dzieci stwie, siada obok atrakcyjnej kobiety, z miejsca ogarniaj go fantazje o seksualnej dominacji i
kontroli nad ni . Czuje si wi niem tych obsesyjnych my li, które uniemo liwiaj mu zwykø
rozmow .
I Tony, i Judy do wiadczaj „automatycznych reakcji” – wtargni uczu , my li i dozna ,
które s echem dawnego wykorzystania i tamuj zdrow seksualno . Reakcje te oznaczaj wyuczone
przez nadu ycia seksualne i trwale zakorzenione reakcje na seks, dotyk i blisko .
Automatyczne reakcje s szczególnie zdradliwym i niemal powszechnym w ród ofiar
skutkiem wykorzystania seksualnego. Utrzymuj si nawet, kiedy ju zmieniamy swoje postawy
wokóø erotyki, czujemy si lepiej z wøasn seksualno ci i akceptujemy j . Stanowi wplataj cy si w
dzisiejsz rzeczywisto wzorzec fizycznych i emocjonalnych automatycznych reakcji. Zazwyczaj
operuj one pozna nasza wiadomo ci sprawiaj c, e czujemy si zdezorientowani, rozstrojeni i
pozbawieni kontroli nad sob .
Wraz z post pem zdrowienia, stajemy si coraz bardziej wiadomi naszych automatycznych
reakcji. Podwa anie tych døugofalowych wzorców zachowa seksualnych uczy nas coraz lepiej je
zauwa a . Kiedy zaczynany wypróbowywa nowe sposoby dotyku, pieszczot i seksu, cz sto znów
l dujemy w automatycznych reakcjach. Jak powiedziaøa jedna z ofiar, jest to deprymuj ce: „Czuj si
wtedy tak, jakby wykorzystanie post powaøo za mn dosøownie wsz dzie.”
Wyuczone w trakcie molestowania automatyczne reakcje niszcz nasz seksualno . Hamuj c
lub j trz c nasze codzienne do wiadczenia w tej dziedzinie, trzymaj nas latami w okowach wzorców

odmawiania sobie i/lub wyko lawiania zachowa seksualnych. W rezultacie czujemy si le ze sob ,
czuj c, e musimy unika peønej rado ci blisko ci seksualnej z partnerem.
Informacje podane w tym rozdziale maj na celu pomóc Wam nauczy si rozpoznawania,
rozumienia i radzenia sobie z tymi automatycznymi reakcjami. Informacje i umiej tno ci, jakie tu
mo ecie przyswoi , ogromnie Wam pomog w przemianie postaw i zachowa zwi zanych z seksem i
naucz nowego podej cia do pieszczot i dotyku.
ROZPOZNAWANIE AUTOMATYCZNYCH REAKCJI
W wielu sytuacjach w yciu reagujemy automatycznie. Kiedy cofamy r ce od gor cego pieca,
rozgl damy si w obie strony przechodz c ulic , lub przytulamy nasze dzieci jak si o co uderz , to
reagujemy automatycznie. Problem powstaje, gdy te mechanizmy zostaøy uksztaøtowane przez
traumatyczne, budz ce l k i zawstydzaj ce sytuacje, do jakich zawsze nale y molestowanie lub gwaøt.
Wzorce takie nakøadaj si na nasz obecn rzeczywisto i zaburzaj zdolno do cieszenia si z
blisko ci i seksu.
Operuj ce najcz ciej nie wiadomie, automatyczne reakcje, jakich wyuczyøo nas
wykorzystanie, s trudne do wychwycenia, gdy mo emy ich wcale nie widzie . W konsekwencji,
swoje zwi zane z seksem przymusowe zachowania przypisujemy innym powodom, jak zøe nawyki lub
bø dy czy wady w nas samych: „Boj si seksu, bo nie potrafi kocha ;” „Czuj przymus masturbacji
gdy widz bielizn , poniewa jestem zboczony/uzale niony;” lub „Cofam si , gdy partner mnie
dotyka, bo po prostu nigdy nie lubiøam dotyku.” Nie maj c wiadomo ci, mo emy w ten sposób latami
obci a samego sobie i grz zn w izolacji.
Uczenie si poznawania automatycznych reakcji zaczniemy od podzielenia ich na trzy typy:
odruchy emocjonalne, doznania fizyczne i intruzywne my li. Dla uøatwienia sugeruj zajrzenie do
wypeønionego w rozdziale trzecim Kwestionariusza Seksualnych Konsekwencji.
Automatyczne reakcje jako odruchy emocjonalne. Pewnego wieczoru Mandy, trzydziestoletnia
lesbijka, wtulaøa si na kanapie w Chris, ogl daj c romantyczny film w telewizji. W pewnym
momencie Chris nabraøa ch ci na pieszczoty i zacz øa gøaska j po ramionach. Mandy natychmiast
poczuøa strach i zdr twiaøa. Nie umiaøa sobie wytøumaczy tego l ku, wiedz c, e na jej pro b Chris z
miejsca przestanie to robi . Automatyczna reakcja Mandy zostaøa wzbudzona gøaskaniem po ramieniu,
co w jaki sposób przypominaøo jej wst p do dawnego wykorzystania seksualnego.
Ofiary do wiadczaj wielu ró nych typów emocjonalnych reakcji automatycznych wi cych
si z wykorzystaniem seksualnym. Na poni szej li cie najcz stszych z nich zaznacz te, które
przezywasz w sytuacjach seksu, dotyku i blisko ci.
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj
___ Czuj

l k.
panik .
terror.
zøo .
smutek.
wstyd.
wstr t.
paranoj .
, e si odø czam (dysocjuj ).
zmieszanie.
podejrzliwo .
emocjonalne odr twienie lub
dystans.

Automatyczne reakcje jako doznania fizyczne. Czterdziestoletnia Nancy czuje si swobodnie
na randce do chwili, gdy m czyzna zaczyna j poci ga – wtedy zaciska si i zamyka. Oddech staje
si pøytki, ciaøo twardnieje i staje si zimne, a na gø boko w trzewiach pojawia si dygot. Rozmowa
staje si uci liwa. Nancy sp dza reszt randki w l ku, czekaj c a b dzie mogøa pój do domu i

odpr y si w samotno ci. Automatyczne fizyczne reakcje nie pozwalaj jej na zbudowanie
zdrowego intymnego zwi zku.
Niektóre pochodz ce z dawnego wykorzystania reakcje fizyczne mog by skrajnie niezno ne
i uniemo liwia jak kolwiek przyjemno . Mówi o tym jedna z ofiar:
Czasem kiedy m zaczyna dotyka mnie w seksualny sposób, doznaj usztywnienia w caøym
ciele. Falami przepøywaj przeze mnie jakie dziwne i fatalne my li. Napi ta energia z
oø dka pøynie do ramion, powoduj c ich uniesienie si i zaci ni cie. Odczuwam to niemal
jako ból. Nie jestem w stanie si rozlu ni . Jest to jakby doznanie pøomieni w ciele, ale o
dziwo jest mi zarazem strasznie, strasznie zimno.
Inne fizyczne reakcje mog by , na odwrót, niesøychanie przyjemne i pobudzaj ce, pchaj c
ofiary do obsesyjnego szukania do wiadcze seksualnych. Akt seksualny wyzwala wtedy szczególnie
wysoki poziom podniecenia, podobny do stanów uzyskiwanych pod wpøywem alkoholu czy innych
narkotyków. Nawet sama jego perspektywa lub fantazje o nim mog wprowadza w uczucie euforii.
„Kiedy facet rozpakowywaø kondom, to czuøam taki haj, jak wtedy, kiedy paøam i zaraz pojawiaøa si
silna ch wbicia sobie strzykawki” – zwierzaøa mi si jedna z ofiar. Cho takie automatyczne reakcje
mog by chwilowo przyjemne, na døu sz met powoduj obni enie poczucia wøasnej warto ci i nie
pozwalaj zaistnie prawdziwej blisko ci.
Poni ej podaj list cz stych rodzajów dozna fizycznych, które mog by automatycznymi
reakcjami na wykorzystanie seksualne. Zaznacz, które z nich zdarzaj ci si je li chodzi o seks, dotyk i
blisko .
___ Mam mdøo ci.
___ Czuj fizyczny ból.
___ Mam bóle gøowy.
___ Zaciska mi si oø dek.
___ Serce bije mi gwaøtownie.
___ Czuj ból w klatce piersiowej.
___ Czuj ból w genitaliach.
___ Czuj skok adrenaliny.
___ Poc si .
___ Mam dreszcze / dygot.
___ Czuj zimno.
___ Czuj nagøe przypøywy gor ca.
___ Czuj eufori .
___ Czuj niechciane lub niestosowne podniecenie.
___ Mam samoistny orgazm.
___ Czuj senno .
___ Czuj omdlewanie.
___ Czuj fizyczne odr twienie.
Automatyczne reakcje jako intruzywne my li. Czterdziestopi cioletni Sam byø w dzieci stwie
ofiar molestowania przez starszego brata. Trapi go my li i obrazy wykorzystania seksualnego,
l gn ce si podczas stosunków z on i podniecaj ce go w pewien sposób. Intelektualnie jednak
rozstraja go to, e wi
si one z molestowaniem i nadu yciem. Sam czuje si zakøopotany i
kontrolowany przez te intruzywne obrazy. Dla niego nie s one zdrowe, gdy odbijaj si ujemnie na
satysfakcji i szacunku dla siebie. Przenosz go z tera niejszo ci i rzeczywisto ci w wiat wirtualny,
zmniejszaj c zdolno do intymno ci z on .
Intruzywne my li lub obrazy mog by bardzo dr cz ce i rodz gø boki zam t. Pewna ofiara
poczuøa si wybita z równowagi i zøa na siebie, e czytaj c artykuø o nadu yciach seksualnych
automatycznie dofantazjowywaøa sobie wi cej szczegóøów molestowania i czuøa podniecenie. Kto
inny mówiø: „Boli mnie to, e chocia byøem u ywany jako obiekt seksualny do dewiacyjnych
gratyfikacji drugiego czøowieka, wci mam my li, by u y drugiego czøowieka w taki sam sposób,
jak wtedy u yø mnie tamten.”

Intruzywne my li okaleczaj seksualn wi i satysfakcj , sprawiaj c e ofiary blokuj si na
do wiadczanie podniecenia. Pewne kobiecie byøo tak le z cisn cym si do gøowy imieniem jej
oprawcy, gdy miaøa doj do orgazmu, e nigdy nie pozwalaøa sobie na szczytowanie.
Poni ej podaj list cz stych typów intruzywnych my li, które mog by automatycznymi
reakcjami na wykorzystanie seksualne. Zaznacz, które z nich ci si zdarzaj , gdy chodzi o seks, dotyk
i blisko .
___ Tworz fantazje seksualne o molestowaniu.
___ Wydaje mi si , e partner jest dawnym opresorem.
___ Wydaje mi si , e przeszøo jest znów obecna.
___ Czuj si dzieckiem.
___ Wydaje mi si , e doznaj nadu ycia / molestowania.
___ Czuj si kim zøym, zdeprawowanym.
___ Czuj si kim nieadekwatnym.
___ Czuj si kim nie wartym miøo ci.
___ Mam ochot by caøkiem gdzie indziej.
DO WIADCZANIE AUTOMATYCZNYCH REAKCJI
Niektóre automatyczne reakcje trwaj kilka sekund, inne kilka godzin lub jeszcze døu ej.
Zazwyczaj przychodz seriami i mog by powi zane z sob , tak e jedna wyzwala nast pn . Pewna
kobieta opowiadaøa, e gdy tylko poczuøa podniecenie przy masturbacji, wpadaøa w odr twienie i
czuøa wstr t do siebie. Poø czone w ci g reakcje mog by przykre i frustrowa , zakøócaj c
do wiadczanie dotyku i blisko ci:
Strasznie mi trudno spontanicznie inicjowa seks. Zaraz zaczynam si ba [EMOCJE]. W
gøowie odzywa mi si jaka niesøychana „ta ma” z bardzo negatywnymi my lami o moim
partnerze [INTRUZYWNE MY LI]. Irytuj si na siebie, bo taka moja reakcja kompletnie
nie ma sensu [EMOCJE]. Trac rozp d i musz po wi ca dodatkowy czas na przegadanie
tego z partnerem, zanim zaczniemy si znów kocha .
èa cuch automatycznych reakcji mo e zmieni w koszmar z natury przyjemne do wiadczenie.
M czyzna molestowany jako chøopiec przez matk i ojca wspomina nast puj cy ci g:
Byøem z moj dziewczyn na mie cie wieczorem. Potem poszli my do mnie. Troch si
przytulali my i caøowali, potem doszøy pieszczoty, a kiedy zacz øa mnie rozbiera , by da mi
seks oralny, zamroziøem si [FIZYCZNE DOZNANIE]. Poczuøem, e nagle nie ma mnie w
tym [EMOCJE]. Naprawd nie chciaøem w tym by [MY LI].
èa cuch automatycznych reakcji zwi zanych z wykorzystaniem mo e te tr ca ofiary w
autodestrukcyjn , kompulsywn aktywno seksualn . Uczucia takie jak depresja, l k, przera enie,
wstr t i osamotnienie, ø cz si i znajduj wyraz w automatycznej reakcji zainteresowania
erotycznego: szukaniu kogo do øó ka, fantazjach lub podnieceniu. Obni ony nastrój øatwo prowadzi
do przymusu szukania jakiej formy seksu. „Ilekro czuj si le sama z sob , próbuj szybko wej w
jaki romans” – opowiada jedna z kobiet. Kto inny mówi: „W dni, kiedy interesy mi nie id , czuj si
depresyjnie i dowalam sobie, jest najwi ksze prawdopodobie stwo, e wyl duj w seks-shopie.”
Dla niektórych ofiar do wiadczaj cych tego rodzaju przymusu, seks jest sposobem przerwania
niezno nego øa cucha automatycznych reakcji. Próbuj one pogrzeba swoje mentalne i fizyczne
reakcje w intensywnych doznaniach erotycznych. Niestety, ten wzorzec kompulsywnego szukania
seksu, by przerwa dyskomfort, przynosi negatywne skutki. Prowadzi do zachowa niszcz cych
poczucie wøasnej warto ci, wystawiaj cej na szwank wøasne zdrowie i ycie lub rani innych ludzi. Nie
pozwala zaistnie prawdziwej emocjonalnej i seksualnej blisko . Wzorzec taki opisuje kobieta, która
we wczesnym okresie prze yøa gwaøt zbiorowy:

Jestem na randce z chøopakiem. Martwi si , e mo e mu si nie podobam lub nie jestem dla
niego atrakcyjna. Nagle czuj pot ne, bolesne pragnienie, by by obejmowan i przytulan .
To z miejsca przekøada si na pragnienie przespania si z nim. Czuj l k i tak manipuluj
sytuacj , by jak najszybciej wyl dowa z nim w øó ku. Przerywam ten ci g paniki aktem
seksualnym, cho wiem, e b d si potem czuøa ze sob fatalnie.
Pewne øa cuchowe reakcje automatyczne nie id w zgodnym kierunku lecz w przeciwnych.
Ofiary, które maj taki sprzeczny system reagowania, czuj równocze nie pragnienie seksu i
pragnienie unikni cia go. „Boj si miertelnie i rozpaczliwie po dam twojego ciaøa” – powiedziaø
pewien m do ony. W tym przypadku obie te przeciwstawne reakcje – l k i po danie – okazuj si
zwi zane ze sob .
èa cuch automatycznych reakcji mo e prowadzi niektóre ofiary do niekontrolowanych,
rujnuj cych ataków l ku. Osoby te mo e z era przera enie. Mog czu parali i panik , która bywa
tak silna, e odcina je od zdolno ci kojenia siebie i nieseksulanego dotyku, jak obj cie przez
przyjaciela czy delikatne zabiegi piel gnacyjno-lecznicze. Pewna trzydziestoletnia, niesøysz ca
kobieta czuøa dyskomfort przy jakimkolwiek dotyku:
Starszy brat molestowaø mnie od dwunastego roku ycia. Nie miaøam wtedy aparatu
søuchowego, wi c nigdy nie søyszaøam, jak zachodziø mnie od tyøu. Chwytaø mnie i
obmacywaø mnie, ocieraø si o mnie i gniótø moje piersi. Mam te poczucie, jak pewno , e
jego r ce w lizgiwaøy si ni ej, ale nie pami tam tego bezpo rednio. Pami tam natomiast
absolutny terror ci kiego m czyzny o wielkich silnych øapach, które mnie obmacywaøy
wsz dzie. Nie mogøam si od nich uwolni , wi c po prostu zamra aøam si . Do dzi mam
„co ” z øapami. Jak ktokolwiek mnie dotknie, zamra am si . oø dek kurczy mi si i wywraca
na lew stron . Trz s si i dygocz – totalna panika. Caøa sfera dotyku, seksu i intymno ci to
dla mnie pole minowe.
Martwi mnie najbardziej nie to, e nie mog funkcjonowa w relacji seksualnej – aden
zwi zek mi si nie kroi – ale to, e nie potrafi przyj zwykøego, miøego i koj cego dotyku,
jak pogøaskanie czy przytulenie. Nikomu nie pozwalam si obj . Bez ko ca zamartwiam si ,
czy to lub tamto jest w porz dku; czy to jest seksualne, czy nie. A je li nie, to dok d to
zaprowadzi? I czy zostan zraniona? Czy sobie z tym poradz ? Niezmiennie trzymam ludzi na
dystans. A przy tym umieram z gøodu – gøodu czuøo ci, dotyku i utulenia.
L k tej kobiety, e znów padnie ofiar swoich reakcji paniki, trzyma j z dala od wszelkich
sytuacji, gdzie mógøby jej grozi dotyk, seks lub blisko . Ten l k okalecza jej ycie.
èa cuch automatycznych reakcji mo e wywoøa do wiadczenie polegaj ce na okresowym
odø czeniu si umysøu od ciaøa. Terapeuci nazywaj je dysocjacj . Ofiary maj wtedy wra enie
wy lizgiwania si gdzie z bie cej chwili i trac poczucie swojej identyfikacji fizycznej lub wi zi
emocjonalnej z partnerem. „Kiedy mój partner u yø okre lonego tonu gøosu – mówi jedna z ofiar –
wrzuciøo mnie to w jaki wsysaj cy tunel. Czuøam, jak odpadam od istniej cej sytuacji i znikam.
Partner obejmowaø mnie dalej, ale cho byø to koj cy, delikatny dotyk, dla mnie byø bardzo
natarczywy.” Niektóre osoby mówi o prze yciach przebywania poza ciaøem, jakby unoszenia si w
przestrzeni (np. wisz c pod sufitem), gdy ich ciaøo byøo w innym miejscu pokoju (np. le aøo na øó ku).
Takie do wiadczenia wychodzenia z siebie mog by naprawd przera aj ce.
Innym cz stym przejawem automatycznych reakcji s retrospekcje. Ponad sze dziesi t
procent z osiemdziesi cioosobowej grupy ofiar wypeøniaj cych kwestionariusze dla potrzeb tej ksi ki
stwierdzaøo, e przynajmniej raz do wiadczyøo retrospekcji. Jaki tera niejszy, zwi zany z dotykiem,
seksem lub blisko ci , bodziec, z miejsca wyzwala øa cuch silnych automatycznych reakcji.
Intensywny napøyw uczu , dozna i wspomnie zalewa wiadomo , odtwarzaj c mentalnie dawne
wykorzystanie w chwili bie cej. Osoby wykorzystane seksualnie mog doznawa regresji wiekowej i
odczuwa swoje ciaøo w dzieci cej wielko ci. Cz sto te maj przy tym ywe doznania zmysøowe i na
nowo prze ywaj to, co czuøy, kiedy je napastowano. „To byøo tak, jakby nagle si wø czyøa si we
mnie ta ma wideo, z ka dym szczegóøem, w niezwykle ywych kolorach oraz z dodan ‘ cie k ’
zapachow ” – opowiada jedna z kobiet.

Inna, ofiara zbiorowego gwaøtu, mówiøa mi, e gdy jej chøopak, z którym si kochaøa, wsun ø
penis do jej waginy, natychmiast przeniosøo j to w dawn rzeczywisto :
Z miejsca poczuøam si jak tamta dziewczynka w tamtym gara u. Kumpel mojego brata, Billy
d gaø mnie swoim penisem, a kumpel Billy'ego, Donny (nast pny w kolejce do gwaøtu na
mnie) liczyø: „raz, dwa trzy, cztery, pi , … sto pchni za dych !”.
Retrospekcje cz sto s wynikiem jakiego aspektu trwaj cego wøa nie kontaktu intymnego,
przypominaj cego w czym dawne nadu ycie, uczucie lub okoliczno , jaka si z nim wi zaøa. Jedna z
ofiar kazirodztwa nast puj co opisuje swoj retrospekcj :
Dawaøam mojemu ukochanemu oralny seks. W pewnym momencie zacz ø nami tnie czochra
moje wøosy. Momentalnie znalazøam si w dzieci cej przeszøo ci, gdy wuj pierwszy raz
zgwaøciø mnie oralnie. Znów czuøam jego øapska na mojej gøowie.
Zagarni te przez retrospekcje ofiary cz sto znów widz , søysz i/lub czuj to, co im robiono
kiedy , a co obecnie nie dzieje si naprawd . Mog do wiadcza tego przez chwil w formie
”halucynacji” zmysøowej, tak jak cytowana ni ej kobieta:
W czasie pieszczot partner dotkn ø mojej brodawki piersiowej. Natychmiast poczuøam, e co
wpycha mi si do pochwy, cho w rzeczywisto ci nie byøo adnej penetracji. Doznanie to
trwaøo klika minut i byøo bardzo przykre i deprymuj ce. Cofn øam si w regresji do bardzo
wczesnego wieku.
Kiedy , gdy mój m dawaø mi seks oralny, spojrzaøam w dóø i ujrzaøam gapi ce si na mnie
przekrwione oczy ojca. Pami tam ten jego penetruj cy, natarczywy wzrok, gdy mi to robiø, tak
jakby to byøo wczoraj.
Retrospekcje, ataki paniki, uczucie emocjonalnej lub fizycznej dysocjacji oraz inne
kombinacje automatycznych reakcji mog by skrajnie przera aj ce i nieprzyjemne. Wydarzaj si
najcz ciej bez ostrze enia. W jednej chwili ofiara czuje si nagle zatopiona w dawnym wiecie – w
wiecie dozna , których nie chce doznawa i czynno ci, których nie chce robi . Automatyczne reakcje
pozbawiaj j okresowo poczucia mentalnej i zmysøowej wøadzy nad sam sob . Mo e ona caøkiem
utraci kontakt z rzeczywisto ci :
Uprawiaøam seks z moim partnerem. Nagøe poczuøam si bardzo malutka, strasznie bezradna i
przera ona. Zacz øam szlocha i kompletnie odø czyøam si psychicznie od do wiadczania
stosunku. Rozpadøam si na kawaøeczki i znikn øam.
Znaj c dziaøanie retrospekcji i innych automatycznych reakcji, wiele ofiar stara si unika tych
rozstrajaj cych stanów. Niektóre, jak wy ej opisana niesøysz ca kobieta, po prostu trzymaj si z dala
od wszelkich sytuacji nios cych ryzyko blisko ci, dotyku i kontaktów seksualnych. Zamykaj si w
sobie i trzymaj kurs „od ludzi.” Rzecz w tym, e owo unikanie staje si cz ci problemu.
Odmawianie sobie dobrego dotyku, blisko ci i dozna erotycznych sprawia, e tym bardziej
postrzegamy te do wiadczenia jako obce, nieznane i „zagra aj ce,” wi c ich nieoczekiwane
pojawienie si tym bardziej nas dezorganizuje i przera a.
Ofiary tak e innymi drogami staraj si omija przykre reakcje automatyczne. Mog sta si
w zakresie dotyku i seksu bardzo agresywne i kontroluj ce, mog aktywnie u ywa fantazji
seksualnych i pornografii w celu odwrócenia uwagi od zdarze z rzeczywisto ci, lub mog rozwija
ró ne dysfunkcje seksualne chroni ce je przed erotycznymi doznaniami gro cymi uruchomieniem
øa cucha automatycznych reakcji. Sposoby unikania tych reakcji s problemogenne same z siebie.
Wykluczaj zdrowy seks i dzielenie si intymn blisko ci . Na dalszych stronach tego rozdziaøu
poznamy pewne alternatywne, zdrowe i sprzyjaj ce pozytywnym do wiadczeniom, sposoby radzenia
sobie z automatycznymi reakcjami.

Ze wzgl du na zaburzaj cy i przera aj cy charakter automatycznego reagowania, øatwo
zrozumie dlaczego ofiary zazwyczaj nienawidz go, wstydz si go i trzymaj je w tajemnicy.
Nienawidz te i wstydz si nawet samych siebie za to, e je maj . Nie wiadomie ø cz one cz sto te
nagøe, rozdzieraj ce i przytøaczaj ce doznania z dawnym wykorzystaniem. Automatyczne reakcje
mog wydawa si obcym zagro eniem – zewn trzn , zø siø , maj c intencj wyrz dzania szkód.
Pewna kobieta powiedziaøa: „Czuj si zaszczuta przez te reakcje, jakby atakowaøa mnie chmara
czarnych gzów.” Dopóki ofiary nastawione s do nich antagonistycznie, przemiana wewn trzna jest
trudna. Musimy zrozumie , szanowa i w pewien sposób nawet zaakceptowa te nasze reakcje, by
móc wypracowa nowe sposoby i techniki tamowania i neutralizacji ich negatywnego wpøywu.
ROZUMIENIE POWI ZA REAKCJI AUTOMATYCZNYCH Z DAWNYM
WYKORZYSTANIEM
Automatyczne reakcje nie s siøami zewn trznymi. Nie bior si z powietrza, lecz s
zrozumiaø i naturaln spu cizn dawnego wykorzystania. Nadu ycia seksualne s alarmuj ce,
traumatyzuj ce i obce poczuciu czøowiecze stwa. Taki akt mo e trwa kilka minut lub krócej, ale
emocjonalne i fizyczne zniewolenie nim trwa nieraz caøe ycie. Ofiary trwale trac poczucie
bezpiecze stwa, sprawczo ci i indywidualnej autonomii. Wykorzystanie przerasta ich zdolno
asymilowania do wiadcze , obarczaj c trwaøymi symptomami, uczuciami i my lami, jakich bez
terapii nie da si przepracowa .
Skutki wykorzystania seksualnego si gaj gø boko, podobnie jak w przypadkach innych
skrajnie zagra aj cych wydarze : wojen, katastrof czy porwa . Zwyczajna wiadomo pracuje wtedy
na ponadmaksymalnych obrotach, intensyfikuj c do wiadczenie w najdrobniejszych szczegóøach.
Ludzka psychika i psychosomatyka s niegotowe, by prze y z takimi obci eniami.
Aby poradzi sobie z traum w czasie jej trwania, ofiary ucz si grupowa wszystkie aspekty
nadu ycia – a wi c to, gdzie s w danym momencie, z kim s , co robi , czego doznaj i co czuj ,
zlewa si ze sob . Traumatyczne kondensowanie do wiadcze jest zatem jak trójwymiarowa
fotografia. Ofiary nie maj jasno ci, sk d pochodzi wykorzystanie lub co je powoduje, wi c jego
skondensowany zapis zawiera wszystko, co si dziaøo, gdy wszystko mogøo by jego przyczyn .
Kiedy staj si bardziej gotowe do analizowania, co si wtedy im staøo i dlaczego, odzyskuj ten
trójwymiarowy, mentalny obraz.
Automatyczne reakcje aktywuj si wskutek bod ca (u wiadomionego lub nie), który
przypomina jaki szczegóø zwi zany z dawnym molestowaniem. Mo e to by drobiazg – jaki
przedmiot, dotyk, ruch, odgøos, zapach, okoliczno , wra enie zmysøowe, czyja cecha osobista, albo
te uczucie jak l k, wstyd, porzucenie czy trwoga. Gdy bodziec taki uruchomi automatyczne
reagowanie, w kilka sekund blisko , dotyk czy pieszczota seksualna zostaj zabarwione stanami
psychofizycznymi z przeszøo ci. Ka dy odøamek ze skondensowanego obrazu mo e sta si
wyzwalaczem. Je li molestowano nas w ciemnym pokoju, to ciemno , l k i seks stapiaj si z sob w
jeden obraz, tak jak u pewnej kobiety wykorzystywanej w niemowl ctwie:
Seks w ciemnym pomieszczeniu z miejsca wyzwala we mnie retrospekcje. Nic nie mówi
m owi. Po prostu nie mam na to søów. Czuj tylko terror, nikczemno i panik . Mój oddech
staje si wymuszony i zaczynam pøaka gøosikiem niemowl cia.
Wielu automatycznych reakcji wyuczyli my si jako sposobu przetrwania i radzenia sobie z
mentalno-fizyczynym bólem i stresem do wiadczanym wskutek wykorzystania. Poddawane
molestowaniu ofiary zaczynaj na przykøad dysocjowa , by móc przej obok niechcianych dozna ,
obejmuj cych caøe pasmo: od cierpie do fizycznego pobudzenia i przyjemno ci. „Nie czuøam nic z
tego, co dziaøo si ze mn w czasie molestowa , gdy byøam wtedy poza ciaøem” – mówi niejedna z
ofiar. Dysocjowanie pozwala im tak e znie wymuszon wspóøprac z napastnikiem, która pozwala
skróci czas i unikn wi kszej presji, siøy lub bólu, jak w przypadku jednego z m czyzn.
„Przetrwaøem, odø czaj c si mentalnie od tych do wiadcze ” – mówi – „W ten sposób mówiøem mu:’
mo esz robi mi co chcesz, ale nie b dziesz mie mojej obecno ci.’” Taki styl reagowania na
wykorzystywanie pozwala ofiarom zachowa poczucie kontroli i „ocali ” cz
siebie.

Dla wielu z tych osób, zwøaszcza molestowanych w dzieci stwie po wielokro , mechanizm
odø czania si utrwala si jako zachowanie powtarzane bez ko ca w chwilach stresu. Dysocjacja staje
si wi c trwale zakorzenion , nawykow reakcj na dotyk i seks:
Nauczyøam si separowa od mojego ciaøa i przenosi gdzie indziej. Przypominam sobie jak
w wieku o miu - dziewi ciu lat wielokrotnie stawaøam przed lustrem powtarzaj c sobie, e ta
dziewczynka w nim to wcale nie ja. Obecnie, gdy czuj si malutka w sytuacjach seksu,
emocjonalnie w druj gdzie po niebycie. Odø czam umysø i dusz od ciaøa.
Inne wykorzystywane osoby radz sobie z tymi prze yciami poprzez odr twianie swoich
fizycznych dozna . Pozbawianie si czucia pozwala im przetrwa i zmniejszy poczucie skalania.
Moje do wiadczenia z wykorzystywania byøy strasznie bolesne – i mentalnie, i fizycznie. W
trosce o siebie blokowaøam wszelkie odczucia najlepiej jak si daøo. Którego razu zacz øam
czu przyjemno seksualn . Poczuøam pal cy wstyd i win , jakby ciaøo mnie zdradziøo. To
czyniøo mnie tak brudn , jak mój oprawca. I ozi bø w dorosøo ci, gdy zawsze gdy zaczynam
czu przyjemno fizyczn , automatycznie kasuj j , nawet nie wiem jak. Tak samo jak ból.
Trzecim rodzajem strategii przetrwania, jaki ofiary przyjmuj wobec wykorzystania, jest
zupeøna kapitulacja i pod anie za tym, co si dzieje. Decyduj si prze ywa seksualne uczucia,
doznawa podniecenia i orgazmów jako swojej naturalnej i nieuniknionej reakcji na stymulacj
seksualn :
Radziøem sobie z molestowaniem poprzez wej cie w te do wiadczenia. èatwo si
podniecaøem, przytøaczaøa mnie fizyczna i mentalna rozkosz i szybko ko czyøem orgazmem,
aby mie ju to za sob i aby odr twi nim psychologiczny zam t i ból. Gdy obecnie
uprawiam seks, bardzo szybko i silnie si podniecam, a jak mam orgazm, czuj dziki strach.
Niektóre osoby uzyskuj pewien stopie kontroli nad do wiadczeniami nadu y poprzez
wchodzenie w peøne uczestnictwo. Wykonywanie wszystkiego, co ka e ci gwaøciciel i udawanie, e ci
si to podoba, mo e ochroni ci przez wi ksz dawk przemocy i bólu, a niekiedy nawet uratowa
ycie. Pewien m czyzna, gwaøcony jako dziewi ciolatek przez dorosøych na seksualnej zbiorowej
orgii, unikn ø du o wi kszego bólu i zranie , udaj c zadowolenie z tych do wiadcze :
Po tym, jak zostaøem powalony, odwrócony tyøem do góry i nadziany, zacz øem to
akceptowa . Z pocz tku tylko udawaøem przed nimi, e mi si to podoba, ale po chwili
wøa ciwie polubiøem to w jaki dziwny, pokr tny sposób. Zacz øem ich prosi , by mi zadawali
ból i to sprawiøo, e moi oprawcy gwaøcili w mniej brutalny sposób.
Udawanie „upodobania” do bycia wykorzystywanym i poni anym seksualnie mo e w istocie pomóc
niektórym ofiarom prze y , ale jednocze nie zakorzenia si jako ich dorosøy sposób prze ywania
seksu.
Tragicznym skutkiem tej metody – przetrwania za cen wspóøpracy z oprawcami, zach cania
ich i wdra ania si do rozkoszy – jest dramatyczne obni enie poczucia wøasnej warto ci ofiar, ich
szacunku do siebie, a tak e przekre lanie wøasnego dobra i nara anie zdrowia. „My li o
wiktymizowaniu mnie podniecaj mnie najsilniej” – mówi jedna z ofiar – „a zarazem wstydz si , e
tak mam.” Wstyd ten rozpo ciera si cz sto na caø sfer erotyki i zainteresowanie ni , prowadz c do
uzale nienia od potajemnych kontaktów i praktyk seksualnych. Pewien m czyzna, u ywany
seksualnie jako nastolatek przez dorosøego napastnika, tak opisuje swoje reakcje:
Pocz tkowo czuøem si strasznie z tym molestowaniem przez m czyzn . Ale mimo to
przyci gaøy mnie seksualne doznania, podniecenie samo w sobie i jego uwaga, jaka si z tym
ø czyøa. Z czasem pogrzebaøem wszelkie negatywne uczucia i rozwin øem silne po danie do
tego rodzaju seksualnej stymulacji.

Automatyczna reakcja tego m czyzny polegaøa na pogrzebaniu wøasnych uczu wstr tu, poni enia i
l ku. Przed laty chroniøo go to przed prze ywaniem emocjonalnego bólu i zam tu, ale nawyk
grzebania negatywnych uczu w pó niejszym yciu przyniósø mu i pogø biø wiele dalszych
seksualnych uszkodze .
Twoje automatyczne reakcje zapewne byøy bardzo wa ne w przeszøo ci. Dzi mo esz
pogratulowa sobie stworzenia tych obron i mechanizmów przetrwania. Bior c pod uwag
opresyjno twojej dawnej sytuacji, pomagaøy ci one radzi sobie z ni . Ale dzi , kiedy nie podlegasz
tak skrajnym i silnym zagro eniom, rodki te nie s ci ju potrzebne gdy „broni ” ci przed
zdrowieniem. Mo esz nauczy si radzi sobie z automatycznymi reakcjami w sposób nie szkodz cy
twojemu yciu, zwi zkom i seksowi.
ROZPOZNANIE BOD CÓW URUCHAMIAJ CYCH AUTOMATYCZNE REAGOWANIE
Jak opisaøam wy ej, czynnikiem wyzwalaj cym automatyczne reakcje mo e by dowolny
szczegóø z obecnej rzeczywisto ci, przypominaj cy – wiadomie lub nie wiadomie – sytuacj lub detal
dawnych nadu y . Wiele dorosøych ofiar czuje, e ich ycie przypomina st panie po polu minowym,
gdy z ka dym krokiem s nara one na eksplozj . Jednak mog one nauczy si odgadywa i
przewidywa swoje automatyczne reakcje, by uzyska kontrol nad nimi, a nawet neutralizowa
uruchamiaj ce je bod ce.
By mo e masz ju pewne poj cie o tym, co najbardziej wyzwala w tobie automatyczne
reakcje: jaki rodzaj dotyku, seksualnej aktywno ci, obiektu czy uczu wobec konkretnej osoby lub
partnera. „Zawsze wpadaøam w panik , gdy mój partner obejmowaø mnie o tyøu” – mówi jedna z ofiar.
Reakcj innej wywoøywaøo cz sto u ywane, proste søowo:
Kurcz si z l ku søysz c søowo „kocham.” Moja mama cz sto powtarzaøa, jak to jest
szczególnie kochaj c osob i jak miøo ci mnie darzy. „Miøo ” dawaøa jej prawo robienia
ze mn wszystkiego, co chciaøa, a mnie odbieraøa prawo sprzeciwu.
Niektóre wyzwalacze mog by latami u pione, by nieoczekiwanie przebudzi si i wypøyn
na wierzch, jak w przypadku kobiety molestowanej w dzieci stwie przez kuzyna, a pó niej
zgwaøconej przez obcego:
W czasie stosunku z moim partnerem chcieli my w pewnym momencie zmieni pozycj .
Przekøadaj c si , partner tr ciø mnie niechc cy øokciem w szcz k . Zacz øam pøaka , krzycze
i histeryzowa . W mig znalazøam si w k cie owini ta kocem. Byøam przera ona. On tak e.
Inna kobieta tak e przez przypadek odkryøa bodziec wyzwalaj cy:
Kochaøam si z m em pierwszy raz po przeprowadzce do nowego domu. Nagøe zacz øam
skupia uwag na lampie nad nami, która byøa dokøadnie taka jak na suficie w moim
dzieci cym pokoiku. Nagle mój m pomyliø mi si z ojcem, który mnie molestowaø i staøam
si maø , broni ca si i pøacz ca dziewczynk .
Nieraz ofiary bez trudu rozpoznaj bod ce zwi zane z traum wykorzystania. „Retrospekcje
dopadaj mnie zawsze, gdy moje r ce lub nogi s wyprostowane i rozpostarte” – mówi która z
wykorzystanych kobiet. „Mój oprawca køadø si na moich udach, unieruchamiaj c je tak, ebym nie
mogøa ich zgi ani zewrze i trzymaø mi przyci ni te r ce.” W tym przypadku wyzwalaczem s
wyprostowane ko czyny.
Kiedy indziej poø czenie jest mniej czytelne. Ofiary mog zdawa sobie spraw z tego, e co
je niepokoi lub zaburza jednak wyparcie nadu y z pami ci – cz sta, obronna konsekwencja
wykorzystania – nie pozwala im zrozumie przyczyny stoj cej za ich reakcjami. Pewien m czyzna,
dopóki nie przypomniaø sobie scen molestowania, w czasie którego musiaø patrze na zdj cia nagich
kobiet, nie mógø poj , dlaczego w miejscach publicznych nie umiaø powstrzyma si od patrzenia na
kobiece krocza i piersi.

Niektóre bod ce uruchamiaj ce trudno zidentyfikowa , gdy s zwi zane z jakim
specyficznym szczegóøem dawnych nadu y . Zam na Josie wpadaøa w poczucie zagro enia ycia,
gdy zaczynaøo budzi si w niej podniecenie seksualne. Ale je li ju przebrn øa t faz , dalszy
stosunek i orgazm dawaøy jej rozkosz. Okazaøo si , e gdy byøa maøa, dziadek dotykaø jej piersi i
pobudzaø wargi sromowe, ale nigdy nie doszøo do penetracji ani orgazmu. Odwrotnie z kolei
reagowaøa Becky, ofiara brutalnego gwaøtu, która z ch ci przyjmowaøa øagodny, czuøy dotyk i
pieszczoty, ale stosunek z penetracj i orgazm wtr caø j w l k i ból.
Inne bod ce trudno zidentyfikowa , bo same w sobie nie maj nic wspólnego z seksem,
dotykiem czy blisko ci
Od wieku dojrzewania strasznie mnie odrzucaøo od biaøych chusteczek. Nienawidziøam ich w
zasi gu wzroku. Gdy u ywali ich doro li, bolaø mnie oø dek i robiøo mi si niedobrze. Miaøy
dla mnie bardzo seksualn konotacj i nie wiedziaøam, dlaczego. Od niedawna pami tam, jak
ojciec wielokrotnie ejakulowaø nade mn . A potem u ywaø biaøej chusteczki, aby mnie
wytrze .
Podobnego odkrycia dokonaøa Sandy i dotyczyøo ono dziadka. Od kiedy pami taøa, miaøa
histeryczne reakcje na widok grzybów. Kole anki tøumaczyøy jej, e to dzieje si z powodu l ku przed
zjedzeniem truj cego grzyba i wy miewaøy j za te „gøupie” l ki. W terapii Sandy odkryøa, e reaguje
panicznie na widok grzybów, gdy kojarz si jej widokiem i dotykiem czubka penisa dziadka, który
j molestowaø, gdy byøa maøa. Nie znaj c jeszcze søów na okre lenie czøonka, skojarzyøa jego widok z
obiektem, który ju znaøa – z grzybem.
Poniewa wyzwalaczem mo e by prawie wszystko, wa ne jest, aby na serio traktowa ka d
swoj siln i niezrozumiaø reakcj . Mo e ona bowiem zaprowadzi ci na lad szczegóøów
wiktymizacji i usprawni twoje zdrowienie. Ilekro dopadn ci jakie dziwne, niewytøumaczalne
doznania, pytaj siebie, co mogøo je tym razem wyzwoli ?
Mo esz zdecydowa si na jeszcze bardziej asertywne podej cie do identyfikowania bod ców
wyzwalaj cych. Podej cie to jest kopalni informacji, ale czasem mo e by nieprzyjemne.
Rozszerzanie wiadomo ci wøasnych mo liwych wyzwalaczy b dzie wymagaøo wracania my lami do
detali dawnych nadu y i mo esz nie chcie do nich wraca . Ale je li zaczniesz je wygrzebywa ,
cho by na pocz tek po maøym kawaøeczku, mo esz odkry , e pomaga ci to radzi sobie z zam tem,
jaki siej twoje automatyczne reakcje.
Rozpoznanie bod ców uruchamiaj cych daje siø do zapanowania nad nimi. Odkryte, trac
swoj tajemniczo i element zaskoczenia. Uzyskanie tej nowej wiadomo ci jest jak poznanie technik
tworzenia efektów specjalnych w kinematografii lub rozszyfrowanie „patentów” iluzjonisty. Kiedy
zagadka zostaje wyja niona, to cho mo esz nadal mie silne reakcje, nie b d ci one dziwi ani tak
bardzo przera a . Znajdziesz te søowa dla opisania dawnych do wiadcze , które przedtem ci
mistyfikowaøy.
Pomaga w tym procesie wiczenie: Odkrywanie bod ców uruchamiaj cych, które mo esz
przerobi teraz, ale mo esz te postanowi przeskoczy je i kontynuowa od str.____.
ODKRYWANIE BOD CÓW URUCHAMIAJ CYCH
wiczenie to øagodnie prowadzi przez proces wracania my lami do doznanych nadu y .
Pomo e ci przemy le powoli ró ne aspekty tych do wiadcze i wyøowi w nich punkty
skojarzeniowe w sferze blisko ci, dotyku i seksu.
Podobnie jak techniki proponowane w tej ksi ce, równie to wiczenie jest tylko propozycj .
Mo e by ci wygodniej przerobi je w innym czasie lub razem z terapeut . Je li decydujesz si na nie
teraz, zarezerwuj sobie mo liwo przerwania go w ka dym momencie.
Powracanie do scen i okoliczno ci dawnego wykorzystania mo e by trudne, zwøaszcza je li
ich nie pami tasz lub prawie nie pami tasz Na podstawie tego, co wiesz lub wyczuwasz, e si
zdarzyøo, przypomnij sobie tak wiele, jak potrafisz. Je li masz w pami ci biaøe plamy lub ledwie
szcz tki wspomnie , daj sobie prawo przeskoczenia danych pyta lub je li nie jeste pewien,
odpowiadaj wedle domy lnej intuicji. B d wiadom pojawiaj cych si uczu i reakcji oraz tego, jak
wpøywaj one na ten proces.

Spójrzmy na czynniki wchodz ce w gr wtedy, gdy dochodziøo do seksualnych nadu y na
tobie. Je li miaøy one miejsce wielokrotnie, skup si na najwcze niejszym lub najbardziej
traumatycznym wedøug ciebie. Potem powtarzaj to wiczenie z kolejnymi nadu yciami. Odpowiedzi
na poni sze pytania zaprowadz ci do twych dzisiejszych wyzwalaczy.
Jaki byøe , kiedy ci wykorzystano?
By mo e jeste szczególnie uwra liwiony na dzieci i osoby, które przypominaj ci, jaki byøe wtedy.
 Jaki byø twój wiek?
 Jaka byøa twoja waga?
 Jaki byø twój wzrost? Jak byø twój wygl d, ubranie?
 Jak czuøe si ze sob zanim doszøo do wykorzystania (zagro ony, szcz liwy, niewiedz cy,
niewinny, itd.)?
Gdzie przebywaøe w chwili wiktymizacji?
Mo esz by uwra liwiony na miejsca przypominaj ce czym otoczenie, w jakim doszøo do nadu ycia.
 Która byøa godzina?
 Jaka byøa pora roku?
 Czy wyst piøy jakie szczególne okoliczno ci ( wi ta, specjalne wydarzenia, itp.)?
 Jaka byøa pogoda i temperatura?
 Opisz miejsce gdzie byøe ? Jakie tam byøy przedmioty?
 Jakie zarejestrowaøe odgøosy w tle, zapachy, widoki?
 Czy byøe pod wpøywem substancji chemicznej lub w specjalnej sytuacji (np. alkohol,
narkotyk, choroba, itd.)?
Jaki byø twój napastnik w czasie wykorzystania?
Mo e jeste uwra liwiony na pewne osoby przypominaj ce napastnika lub miejsca i przedmioty, jakie
z nim kojarzysz.
 Jak wygl daø twój napastnik?
 W jaki sposób si poruszaø (gesty, chód)?
 Jakim wzrokiem na ciebie patrzaø?
 Jakie miaø nawyki, hobby, zainteresowania (czy paliø, piø, zbieraø co , itp.)?
 Czy miaø jakie cechy szczególne (gøos, postawa, nietypowe cechy ciaøa, zapachy, odgøosy)?
 Jakim byø typem charakteru wedøug ciebie?
Jaka byøa twoja relacja z napastnikiem w czasie wiktymizacji?
Mo esz do wiadcza reaktywnej podatno ci na pewn dynamik w twoim dzisiejszym zwi zku, je li
przypomina ona dynamik twojej dawnej relacji z oprawc .
 Kim byø dla ciebie napastnik w czasach nadu ycia (obcym, rodzicem, krewnym, znajomym,
kim w pozycji autorytetu)?
 Jak si przy nim czuøe przed wykorzystaniem (przyja , l k, szacunek, onie mielenie, itd.)?
 Czego najbardziej chciaøe lub potrzebowaøe od niego (uwagi, szacunku, akceptacji, miøo ci,
spokoju, itd.)?
 Jakie gøówne emocje przejawiaø wobec ciebie (zøo , podniecenie, l k, „miøo ,” pogarda,
brak uczu , itd.)?
 Jakiego rodzaju rzeczy ci mówiø?
 Jak czuøe wobec siebie w zwi zku z nim oraz tym, co ci robiø? (wybrany, zdradzony,
porzucony, wystraszony, zepsuty, kochany, itd.)?
Jakie rodzaje dotyku i jakie seksualne do wiadczenia oznaczaøo dawne nadu ycie?
Mo esz by uwra liwiony na pewien typ dotyku, aktywno ci seksualnej i wøasnych dozna , je li s
podobne do tego, co ci robiø oprawca.
 Jakich typów dotyku doznaøe w czasie napastowania (chwytanie, bicie, wykr canie,
gøaskanie, tr canie, ocieranie si itd.)?
 Do jakiego rodzaju dotykania go nakøaniaø ci oprawca?
 Które partie twojego ciaøa byøy dotykane / ranione najbardziej?








Jak odbieraøe jego dotyk (przyjemny, bolesny, odstr czaj cy, øaskocz cy, itp.)?
Jakich seksualnych odgøosów, zapachów i smaków do wiadczaøe ?
Jakie byøy pozycje waszych ciaø?
Jaki typ seksualnego aktu lub stymulacji nast piø?
Jakie odniosøe obra enia fizyczne?
Jakie odczucia (lub brak odczu ) miaøe w seksualnych partiach ciaøa (piersi, usta, genitalia,
odbyt)?
 Jakie seksualne reakcje wyst piøy u ciebie i u niego (podniecenie, orgazm)?

Co odczuwaøe w twoim ciele w czasie molestowania?
Mo esz by uwra liwiony na fizjologiczne doznania w ciele, podobne do doznawanych w czasie
wiktymizacji.
 Jak w sensie ogólnym czuøe si fizycznie w czasie wykorzystania (parali , søabo ,
nieobecno , brak kontroli, ch ucieczki, podniecenie, przytøoczenie, gor co, zimno, senno ,
itd.)?
 Jakie miaøe specyficzne do wiadczenia fizjologicze (omdlewanie, wymioty, odr twienie,
gwaøtowne bicie serca, krwawienie, nudno ci, odø czanie si , szloch, pocenie si , dreszcze,
dygot, itd.)?
Co odczuwaøe w emocjach w czasie molestowania?
Mo esz mie reaktywn podatno na emocje podobne do tych, jakich doznawaøe w czasie
molestowania.
 Jakich emocjonalnych uczu doznaøe tu przed aktem wykorzystania (l k zam t, wstyd,
wstr t, terror, za enowanie, szok, poni enie, itd.)?
 Jakich emocjonalnych odczu doznaøe w trakcie wykorzystania?
 Jakich emocjonalnych odczu doznaøe tu po wykorzystaniu?
 Jak czuøe si emocjonalnie po døu szym czasie?
Inne zwi zane wykorzystaniem sensacje, uczucia, emocje i my li w czasie jego trwania.
Ka dy z wypeønianych przez ciebie punktów mógø wyzwala automatyczne reakcje. Poniewa
wykorzystanie seksualne jest bardzo powa n traum , mogøy one nie wiadomie powi za si razem
lub zla si w twojej pami ci. Teraz, kiedy ju identyfikujesz niektóre ze swoich bod ców
uruchamiaj cych, mo esz odkry , e jedno wydobyte zdarzenie, wydobywa nast pne, tak jak
eksplozja jednej miny na polu minowym mo e detonowa pozostaøe. Jednak ucz c si je
neutralizowa , zajmujesz stopniowo pozycj kontroli nad swoim automatycznym reagowaniem.
UNIKANIE I NEUTRALIZACJA BOD CÓW URUCHAMIAJ CYCH
Gdy masz ju rozpoznane mo liwe wyzwalacze, zbierz je i zobacz, w jakich warunkach i
momentach wyst puj najcz ciej. Zapewne dostrze esz, e wiele z nich, jak np. przyspieszony
oddech lub genitalia, jest w naturalny sposób cz ci intymno ci, seksu i nawet pozaseksualnych sfer
ycia. Nie da si ich w øatwy sposób omija bez uszczerbku dla zwi zków i satysfakcji seksualnej.
Inne, które wi
si z twoim otoczeniem lub s okre lonymi søowami powtarzanymi w sytuacjach
intymnych, øatwiej daj si unika lub minimalizowa . Zredukowanie liczby potencjalnych
uruchamiaj cych bod ców, z jakimi musisz si zmierzy , uøatwia zdrowienie seksualne. Mo esz
wtedy skierowa wi cej energii na nauk radzenia sobie z nimi, w rytmie ich naturalnego pojawiania
si .
Jackie, dwudziestodwuletnia ofiara starszego brata, miaøa seksualne blokady przy swoim
narzeczonym. Zamra aøa si i dysocjowaøa ilekro próbowali zbli y si do siebie intymnie. Jako
dziewczynka, Jackie byøa napastowana noc w swoim øó ku. Po przyjrzeniu si detalom jej traumy i
zidentyfikowaniu wyzwalaczy, u wiadomiøa sobie, e jej dzisiejszy pokój umeblowany jest takimi
samymi segmentami, jak byøa jej dzieci ca sypialnia, z tak sam lampk przy øó ku, zasøonami,
poduszkami i konstrukcj øó ka. W ci gu paru miesi cy zmieniøa caøy wystrój swojego pokoju. Ta

prosta zmiana wystarczyøa do rozwi zania problemu: „Zdaøam sobie spraw , e czas ju dorosn ” –
wspominaøa. „Czuj si teraz bardziej dojrzaøa i mam komfort w moim pokoju z chøopakiem.”
Josie te przeanalizowaøa detale swoich nadu y . Zauwa yøa, e wiele fizycznych cech jej
m a przypomina jej seksualnego opresora – dziadka: takie same szare wøosy, takie samo siorbanie
zupy, taki sam zapach ciaøa. Dzi ki rozpoznaniu, mogli wspólnie z m em usun te elementy. Kolor
wøosów pozostaø wprawdzie taki sam, ale pojawiøa si nowa fryzura, znikn øo siorbanie zupy, a zapach
zostaø zneutralizowany subteln wod kolo sk , któr Josie sama wybraøa.
Wiele ofiar wci ganych przez potencjalnie zagra aj ce i degraduj ce zachowania odkrywa, e
mog usun lub zmniejszy ten przymus dzi ki unikaniu stymulatorów prowokuj cych
niekontrolowan reakcj seksualn (wibratorów, pornografii, fantazji itp.). Je li alkohol, narkotyk lub
inna substancja wzmaga w tobie przymus wej cia w naøogowe zachowania, nie przyjmuj jej. Je li
seksualnie pobudza ci przemoc, unikaj brutalnych filmów, ksi ek i innych tre ci ø cz cych erotyk
ze zniewoleniem. W przypadku uzale nienia øatwiej to jednak powiedzie ni zrobi . Niektóre ofiary
boj si , e bez tych stymulatorów nie b d mogøy osi ga podniecenia i uprawia seksu, wi c
trzymaj si ich kurczowo mimo tragicznych skutków døu sz met . Wiele takich osób potrzebuje
specjalnej pomocy w pokonaniu tych l ków. Indywidualna i grupowa terapia, grupy 12 kroków takie
jak Anonimowi Alkoholicy czy Anonimowi Erotomani oraz programy leczenia uzale nie mog
okaza si niezb dne dla nauki unikania i neutralizacji bod ców, które uruchamiaj kompulsj
seksualn (zobacz w: ródøa pomocy na ko cu ksi ki).
RADZENIE SOBIE Z AUTOMATYCZNYM REAGOWANIEM:
WSKAZANIA CZTERECH KROKÓW
Automatyczne reakcje mog wydarza si bøyskawicznie i opanowywa przez zaskoczenie.
Kluczem do radzenia sobie z nimi jest wydobycie je do poziomu wiadomo ci. Mo esz wtedy z
miejsca zauwa y : „O, wøa nie reaguj automatycznie.” Przestajesz je sobie u wiadamia , gdy
przestajesz mie pewno , co je wyzwala. Z chwil osi gni cia wiadomo ci tych reakcji u siebie,
mo esz „wzi czas” na ukojenie siebie i okre lenie, co je spowodowaøo. Otwiera ci to dost p do
nowych opcji poradzenia sobie z dan sytuacj .
Czterdziestotrzyletnia, yj ca w pojedynk Robin opowiada o swoim sukcesie w poradzeniu
sobie z automatyczn reakcj , jak miaøa od lat:
Pojechaøam latem na tydzie odwiedzi moj zam n siostr z rodzin . Pewnego razu
weszøam do øazienki i zobaczyøam wywrócony na lew stron , wisz cy na haczyku szlafrok
szwagra. Natychmiast chwyciø mnie przestrach, poczuøam si jak podgl dacz i zacz øam
pot pia si , e jestem zøa i seksualnie perwersyjna.
Zanim jednak zabrn øam gø biej w te my li i uczucia, stoj c przez chwil odpr aøam si .
Zapytaøam si , dlaczego reaguj w ten sposób? Byøo dla mnie jasne, e szlafrok w jaki
sposób przypomina mi ojca i jego wspólne k piele za mn . Skupiøam uwag na wisz cym
szlafroku i tym, e nale aø on szwagra, analizuj c, jaki ma sens wywraca go na lew stron
do suszenia w øazience. Przyjrzaøam si mu nast pnie dokøadnie, dotykaj c i mn c. Nie byøo w
nim nic odra aj cego ani sugestywnego seksualnie. Jaka to byøa ulga poczu , e mam ju
wybór, je li chodzi sposób mojego reagowania.
Robin potrafiøa odpr y si i powstrzyma swoj reakcj , któr byøo uczucie podniecenia,
l ku i samoobwiniania. Reaguj c na szlafrok jako bodziec uruchamiaj cy, instynktownie poszøa za
wskazaniami czterech kroków. Jest to proces, jaki wszystkie ofiary mog stosowa w obliczu
automatycznego reagowania na bie ce sytuacje zwi zane z dotykiem, seksem i nie tylko. Oto one:
1) ZATRZYMAJ SI i przywró wiadomo .
2) ZNAJD SPOKÓJ i odpr si .
3) POTWIERD swoj bie c rzeczywisto .
4) WYBIERZ nowy sposób zareagowania.
1. Zatrzymaj si i przywró

wiadomo .

Gdy tylko spostrze esz, e reagujesz w nagøy, rozstrajaj cy, irracjonalny sposób i tracisz nad
sob kontrol , zatrzymaj si . Odøó na bok aktualne zaj cie i u wiadom sobie, co zaszøo. Przyjmij, e
doszøo do zderzenia z jakim wyzwalaczem i wøa nie reagujesz na swoj dawn traum seksualn .
Postaraj si zidentyfikowa bodziec, który uruchomiø t reakcj . Potraktuj ten bodziec powa nie,
nawet je li jest mieszny czy bez zwi zku. Zobacz, czy nie nasuwa ci si jakie poø czenie mi dzy
nim a czym , czego mogøe do wiadcza podczas lub wokóø molestowania.
2. Znajd spokój i odpr si .
Zestrój si ze swoim ciaøem. Sprawd , czy czujesz si zal kniony lub bliski paniki? Czy
do wiadczasz irracjonalnego podniecenia seksualnego? Mog to by ekstremalne reakcje
fizjologiczne, które wykraczaj poza rzeczywisto obecnej sytuacji. Postaraj si znale w sobie
spokój. Powiedz do siebie kilka upewniaj cych zda , na przykøad: „Jestem tu bezpieczny i nikt nie
mo e mnie skrzywdzi .” Je li serce bije ci jak oszalaøe, skup si na jego spowolnieniu. Usi d i
wyprostuj si . Nieraz pomaga poøo enie r ki na sercu i delikatny, powolny masa . Je li zatrzymaøe
oddech, przywró go sobie, a gdy øapczywie chwytasz powietrze, spowolnij oddychanie. Skup si na
nim i pogø b je. Je li czujesz, e napi øy ci si mi nie, rozlu nij je. Modyfikuj c swoje fizjologiczne
reakcje, modyfikujesz swoje automatyczne reakcje. Nie sposób tkwi w silnym l ku, maj c
zrelaksowane ciaøo.
3. Potwierd swoj bie c rzeczywisto .
Uprzytomnij sobie, e to, co robisz i czego do wiadczasz z otoczenia, jest czym innym ni to,
co dziaøo si z tob w trakcie wykorzystywania. Rozejrzyj si wokóø. Podotykaj rzeczy w twoim
zasi gu. Zobacz, gdzie jeste i z kim. Spójrz na siebie. Uprzytomnij sobie, kim jeste i ile masz lat.
Potwierd swoje prawa. Masz prawo do pozytywnej, zdrowej seksualno ci. Uprzytomnij sobie ró nic
mi dzy miøo ci fizyczn , a wykorzystaniem seksualnym. Zobacz na nowo, e masz swoje prawdziwe
seksualne „ja,” które jest oddzielne od wpøywu dawnego molestowania. Poczuj, e twoje ciaøo nale y
do ciebie i e mo esz wyegzekwowa wøasny wybór i kontrol , je li chodzi o rodzaj dotyku i
aktywno ci seksualnej, w jaki wchodzisz lub nie. Jedna z ofiar dzieli si : „Kiedy mam w øó ku
retrospekcje, przypominam sobie, e moj traum seksualn prze yøam dawno temu i wtedy byøa ona
prawdziwa. Teraz, w tej sytuacji, nie jest prawdziwa i nie mo e mnie zrani .” Inna mówi podobnie:
„Rozpoznaj moj reakcj tak , jaka jest i mówi sobie: ‘wykorzystanie byøo wtedy, a to jest teraz.
Teraz jest lepiej.’”
4. Wybierz nowy sposób zareagowania.
Kiedy ju zatrzymaøe si , uspokoiøe si i wiesz, co zaszøo oraz potwierdziøe swoj obecn
rzeczywisto , masz kilka opcji. Mo esz oddali si od uruchamiaj cego bod ca. Mo esz zmieni
wyzwalaj cy bodziec w pewien sposób. Mo esz powoli zbli y si do niego, pilnuj c, aby ci nie
przeraziø i/lub nie uruchomiø. Mo esz te zaakceptowa bodziec i do wiadczy automatycznej reakcji,
zwracaj c wielk uwag na swoje my li i uczucia, aby dowiedzie si czego wi cej o dawnym
nadu yciu.
Oddalenie si od uruchamiaj cego bod ca. W przypadku Robin, mogøa ona oddali si od
bod ca wychodz c z øazienki, gdzie wisiaø ów szlafrok. Zawsze, kiedy dezorganizuje ci blisko ,
dotyk lub aktywno seksualna mo esz j przerwa . Przerwanie kontaktu z wyzwalaczem niesie ulg .
Osoba, któr dr czyøy intruzywne fantazje i retrospekcje zwi zane z masturbacj , wyznaje: „Kiedy
nadchodz , przerywam aktualne zaj cie, id zaparzy sobie zioøa, siadam na øó ku i przeczekuj
wieczór.” Je li uczestniczysz w samopomocowych grupach wsparcia dla ofiar, mo esz te zadzwoni
do zaprzyja nionej osoby, neutralizuj c dany wyzwalacz poprzez opowiedzenie, co si staøo.
Zmienienie wyzwalaj cego bod ca. Mo esz wybra wej cie w interakcj z danym
„wyzwalaczem,” by go jako zmieni . Robin zrobiøa to, badaj c bli ej szlafrok szwagra. Celem jest tu
odebranie bod cowi kontroli nad wøasnym do wiadczeniem i przej cie jej, by nie musie unika
danego uruchamiaj cego obiektu lub zachowania. Je li jest nim lampa na suficie, mo esz przerwa
aktualn czynno i zasøoni j czym ci pasuje lub zdj . Je li jest to okre lony typ przytulania,
mo esz go przesta i zacz praktykowa inne jego rodzaje, zamiast caøkiem rezygnowa z dotyku. Za
ka dym razem przekonujesz si , e nie jeste bezradny jak wtedy, gdy do wiadczaøe nadu y . Je li

fotografia nagiej kobiety w gazecie uruchamia jak twoj kompulsj seksualn , mo esz zasøoni j
papierowymi ubraniami lub domalowa je na zdj ciu.
Janet, ofiara kazirodztwa ze strony ojca, czuøa strach i rozstrój nerwowy za ka dym razem,
gdy partner mówiø jej: „kocham ci .” Dla niej te søowa znaczyøy: „Teraz mog ci zrobi , co tylko b d
chciaø.” Ilekro wyobra aøa sobie, e partner wymawia søowa „kocham ci ,” w jej gøowie z miejsca
wyskakiwaøa odpowied : „No dalej, uderz mnie!” Janet zmieniøa ten wyzwalacz, umawiaj c si na
inn fraz : „czy b dziesz moj walentynk ?” Od tej pory bez przeszkód mogøa wymienia wyznania
miøosne ze swoim partnerem.
Niektórym gn bionym przez intruzywne fantazje seksualne osobom pomaga, gdy modeluj je
w trakcie napøywu zmieniaj c ich tre na bezpieczn . Zaøó my, e ofiara fantazjuje o kobiecie
zwi zanej i gwaøconej przez m czyzn . Mo e ona jednak zamiast si ba tego obrazu, zmieni go w
par przyjacióø-kochanków, którzy wesoøo baraszkuj . Na przykøad lina mo e sta si nitk
olbrzymiego, spl tanego spaghetti, w którym nurkuj i øaskocz si . Zwracanie fantazji w inn ,
bezpieczn stron odrywa my l od dawnego wykorzystania i kieruje j w stron zdrowej ekspresji
seksualnej. Je li uda ci si wø czy w to humor, znajdziesz dodatkowego, wielkiego uzdrowiciela.
Wa na jest ka da, nawet maøa zmiana stylu fantazji w stron zdrowej seksualno ci. Pomaga ci
neutralizowa twoje „wyzwalacze.”
Powolne zmienianie bod ców wyzwalaj cych jest szczególnie zalecane osobom, które maj
automatyczne reakcje l ku i ataków paniki. Czy zaobserwowali cie, w jaki sposób dziecko pokonuje
swój pocz tkowy l k przed now , nieznan sytuacj lub zabawk ? Kiedy mój syn Jules byø jeszcze
niemowlakiem, dostaø od nas maøp , która umiaøa klaska w r ce, przy czym uderzaøa w dwa
podskakuj ce cymbaøy. Jules najpierw schowaø si przed t zabawk , obserwuj c j z ukrycia. Potem
zbli aø si nieco, przygl daø si dokøadniej i rzucaø w ni innymi zabawkami, by zbada reakcj .
Potem odwa yø si d gn j kijkiem. Nast pnie j lekko kopn ø, by odwa y si podnie i rozøo y
jej r ce. W ko cu, nie boj c si ju wcale, uruchomiø j i skakaø wokóø z rado ci. Dzi ki temu odkryø,
e mo e przezwyci y swoj wst pn l kow reakcj , wchodz c w kontakt z nieznanym obiektem –
szturchaj c go, dotykaj c, zatrzymuj c i na nowo wprawiaj c w ruch. W relacji z t zabawk mógø
do wiadczy swojej mocy sprawczej i dzi ki swoim zachowaniom rozwin nowy sposób reagowania
na bodziec, jakim byøa.
Jedna z ofiar radziøa sobie z automatyczn reakcj poprzez zmian retrospekcji, jakie je
wywoøywaøy:
Maj c retrospekcje, wyobra am sobie, e moje do wiadczenia s nagran ta m wideo i
wy wietlaj si w telewizorze. Mog teraz u ywa przycisków na pilocie i wø cza , wyø cza
lub przeø cza retrospekcje na inny „kanaø,” zale nie od tego, ile ich jestem gotowa przyj w
danej chwili.
Powolne zbli anie si do uruchamiaj cego bod ca. Do takich „wyzwalaczy” jak przedmioty,
miejsca czy cz ci ciaøa, ofiary mog nauczy si podchodzi powoli, maøymi kroczkami, stosuj c
przy tym oddechowe techniki relaksacji i rozlu niania ciaøa, aby caøy czas zachowywa spokój. Na
przykøad kto , kto odczuwa nieuchronne podniecenie na widok kobiecego stanika, mo e prze wiczy
ustawianie si w ró nych odlegøo ciach od niego, zaczynaj c od najbli szej bezpiecznej. By mo e z
odlegøo ci dwudziestu metrów, nie b dzie porywa go po danie. Mo e wtedy stopniowo zmniejsza
dystans, zatrzymuj c si czy nawet cofaj c, by utrzyma stan spokoju i odpr enia. Mo e to wymaga
wielokrotnej praktyki, zanim zneutralizuje uruchamiaj cy wpøyw tego bod ca i przestanie mie
automatyczn reakcj na damsk bielizn .
Przyj cie bod ca i do wiadczenie reakcji automatycznej. Automatyczne reakcje nie trwaj
wiecznie. Mo esz postanowi , e dopu cisz do wiadczanie ich, by przebrn przez nie. To podej cie
jest szczególnie pomocne dla ofiar z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Podobnie jak
pøyn ce z chøodnym wieczornym wiatrem „kieszenie” gor cego, wilgotnego powietrza,
dyskomfortowe uczucia seksualne nie trwaj wiecznie, przepøywaj c zazwyczaj po chwili. Zanim
caøkiem przemin , mo esz nauczy si do wiadcza ich, bez destabilizacji, samoobwiniania czy
podejmowania destrukcyjnych zachowa seksualnych.

W bezpiecznym i wspieraj cym rodowisku warto przyjrze si pewnym automatycznym
reakcjom, zwi zanym z unikaniem intymno ci i seksu, takim jak retrospekcje czy ataki paniki.
Poniewa te reakcje mog dziaøa silnie rozstrajaj co, dobrze jest mie do tego przewodnictwo
terapeuty do wiadczonego w tej dziedzinie lub zrozumienie wspóøpracuj cego partnera. W rozdziale
dziewi tym zobaczymy, jak inne osoby mog by wsparciem na tym odcinku zdrowienia.
Przyj cie bod ca i do wiadczenie automatycznej reakcji pomaga w procesowaniu uczu
pochodz cych z nadu y i uwalnianiu pozamykanych na døugie lata emocji, co opisuje jedna z kobiet:
Czasami, gdy mam jak retrospekcj , wchodz w ni , do wiadczaj c na nowo uczu
pøyn cych z mojego wykorzystania. Pøacz wtedy i krzycz ile mi trzeba. Kiedy indziej
postanawiam nie wchodzi w ni , gdy czuj , e si zapowiada. Je li retrospekcja nadci ga gdy
kocham si z moim partnerem, prosz go by mnie trzymaø, tuliø, przypominaø mi o
oddychaniu, zmieniaø pozycj , usiadø lub poprzekøadaø si wokóø mnie. Z nim jest mi
naprawd bezpiecznie. Im wi cej do wiadczam retrospekcji, tym mniejsz maj
intensywno . Pozwala mi to poczu , e przeszøo nie mo e mnie ju zrani .
Inna ofiara mówi:
Jak dopada mnie retrospekcja, przerywamy seks z partnerem i pozwalam si jej rozwin . W
tym czasie on mnie otacza ramionami. Kiedy wspomnienie przebrzmi, partner zaczyna do
mnie mówi , bym mogøa wróci do rzeczywisto ci. Z jakiego powodu bardzo ch tnie
przyjmuj te retrospekcje. Nios mi ulg i przypominaj , e jednak nie wymy liøam sobie
tego.
W przypadku intruzywnych, rani cych fantazji, wykorzystana osoba mo e podej do nich tak
samo – przyjrze si im dokøadnie i wychwyci , o co w nich chodzi. Spontaniczne fantazje s jak sny.
Przedstawiaj w sposób symboliczny jaki nie wiadomy konflikt wewn trzny. Analizuj c
interpersonaln dynamik i identyfikuj c symbolizm obrazów, ofiarom cz sto udaje si zobaczy ,
gdzie i jak nadu ycia seksualne dotkn øy je na poziomie nie wiadomo ci.
David, ofiara kazirodztwa ze strony ojca, tworzyø fantazje, e jego dziewczyna, z któr
wøa nie uprawiaø seks, zaczyna na niego krzycze i wyzywa go od kutasów. Fantazje te dokuczaøy mu
tak bardzo, e którego razu przerwaø stosunek i opowiedziaø partnerce, czego do wiadcza. Søuchaøa z
uwag . Opowiadaj c jej o tych fantazjach, zdaø sobie spraw , e nas czaø swoj dziewczyn
(projektowaø na ni ) caø swoj podskórn zøo ci do ojca, której nigdy nie potrafiø wyrazi . Zobaczyø
siebie nagle jako chøopca krzycz cego z caøych siø na ojca: ”Ty kutasie! Ty skurwielu jeden! Jak
miaøe mi to robi !” Wrzeszcz c to, waliø pi ciami w poduszk . Od tego wieczoru przestaø czu si
traumatyzowany przez te fantazje, które w niedøugim czasie znikn øy caøkowicie.
Cho perspektywa przebrni cia przez automatyczn reakcj – przepuszczenia jej przez siebie
do ko ca – mo e budzi l k, ofiary cz sto czuj ulg i dopeønienie nast puj ce na ko cu. „Udaøo si !
Zrobiøem to!” – cieszyø si pewien m czyzna. „Przebrn øem przez to nie wpadaj c w moje stare
zachowania. Wiem, e teraz b dzie mi øatwiej poradzi sobie za nast pnym razem.”
INNE TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z AUTOMATYCZNYMI REAKCJAMI
Obok sposobów radzenia sobie z automatycznym reagowaniem, jakie ofiary mog stosowa same,
wiele innych technik nadaje si do stosowania w bezpiecznym rodowisku z pomoc terapeuty lub
zaufanego staøego partnera.
Oddawanie reakcji do adopcji.
Jedn z technik, jakie opracowaøam w tym celu, nazywam oddawaniem do adopcji. Stosuj c
j , opisujesz innej osobie, z drobnymi detalami, konkretn sekwencj czy øa cuch swoich
automatycznych reakcji. Prosisz j przy tym, by søuchaj c ci , spróbowaøa go sama do wiadczy .
Oczywi cie osoba ta musi by do tego wystarczaj c mocna psychicznie, oraz mie komfort i wøasn
zgod . Nieraz zach cam klientów, by spróbowali tego ze mn w parze. Ni ej podaj krótki przykøad

zastosowania tej techniki na sesji. Pewna klientka ta automatycznie wpadaøa w panik , ilekro jej m ,
Fred, obejmowaø j w pasie i przytulaø od tyøu. Wcieliøam si w ni i odegraøam t rol wedøug
scenariusza, jaki mi opisywaøa.
JA: Powiedz mi, gdzie jestem?
KLIENTKA: Stoisz nad zlewem w kuchni i zmywasz naczynia zerkaj c przez okno.
JA (wstaj i podchodz do okna): Stoj w kuchni nad zlewem, wygl dam przez okno i zmywam
naczynia. I co dalej si dzieje?
KLIENTKA: Søyszysz kroki za sob i wiesz, e wchodzi twój m . Nagle czujesz jego ciepøy oddech
na szyi i r ce oplataj ce ci w talii.
JA: Rozumiem. Søysz , kroki m a, czuj jego oddech na szyi i r ce wokóø mojej talii. Co dzieje si ze
mn teraz, czego do wiadczam? W emocjach i w ciele. O czym my l ?
KLIENTKA: Fred przyciska si do ciebie bli ej i mówi: „kocham ci .” Czujesz strach, ale te niemaø
zøo , e ci zaskoczyø. Zaczynasz obwinia si o to, e jeste tak przewra liwiona na jego normalne
uczucia. Twoje ciaøo napina si , zaciska, tracisz oddech i uderza ci fala gor ca oraz poty.
JA: M przyciska mnie do siebie bli ej i mówi, e mnie kocha. Zaczynam odczuwa strach, ale te i
zøo . Teraz czuj si winna, e w taki sposób reaguj na jego uczucia. Moje ciaøo zaciska si i napina.
W którym miejscu czuj si najbardziej napi ta?
KLIENTKA: W klace piersiowej. A twój oø dek zaciska si na supeø.
JA: W porz dku. Moja klatka napina si i oø dek si kurczy. Nie mog swobodnie oddycha . Czuj
fal gor ca i poc si . O rany, jakie to nieprzyjemne. I co dalej?
Tego rodzaju dialog mo na kontynuowa a do wybrzmienia automatycznej reakcji.
Wykorzystane osoby cz sto czuj ulg , dziel c si swoimi reakcjami, a terapeuta-partner uzyskuje
cenny wgl d w szczegóøy do wiadczenia klienta. Potem mog razem zrobi burz mózgów i poszuka ,
jakie inne opcje mogøaby zastosowa ofiara, by lepiej radzi sobie, gdy wø czy si automatyczne
reagowanie. Na przykøad przerwanie zmywania i porozmawianie z m em o tym, co jej robi to, jak
zbli a si do niej w taki sposób i w jaki inny sposób chce, aby to robiø w przyszøo ci.
Oddawanie swoich automatycznych reakcji do adopcji pozwala ujrze je z wi kszego dystansu
psychologicznego i potwierdza ich wag . Ofiara przestaje by jedyn osob do wiadczaj c tego lub
innego symptomu. Nie musimy døu ej samotnie boryka si z naszymi reakcjami, jakby my wci
podlegali dawnym nadu yciom; dzielimy si ich brzemieniem. Ich siøa i uchwyt malej .
Lista wyobra e
Mo ecie te korzysta z dobrodziejstw pracy z tzw. list wyobra e . Ofiara w terapii
sporz dza szczegóøow list ró nych mo liwych rodzajów dotyku i aktywno ci seksualnych. Ukøada
j wedøug gradacji, zaczynaj c od reakcji, które najmniej zaburzaj , by doj na ko cu do tych
skrajnie destabilizuj cych. Nast pnie, stosuj c powolne, kontrolowane oddychanie by zachowa stan
odpr enia, wyobra a sobie te sytuacje – po kolei i pojedynczo. Je li co w nich zaczyna j
uruchamia , pracuje nad wyobra eniem sobie skutecznego sposobu zaradzenia swojej automatycznej
reakcji, na przykøad za pomoc opisanych wcze niej wskaza czterech kroków. Praca z list
wyobra e pozwala wypróbowywa i praktykowa sposoby radzenia sobie oraz rozwija zdolno
peønego do wiadczania aktywno ci yciowych.
Dorosøe ofiary mog radzi sobie z automatycznymi reakcjami na niesko czenie wiele
sposobów. Daj sobie prawo do eksperymentowania z ró nymi podej ciami wspomnianymi w tej
ksi ce, ale tak e wymy laj swoje wøasne. Niech jednak zawsze søu one wzmocnieniu szacunku dla
siebie i b d krokiem w stron pozytywnych zachowa i do wiadcze seksualnych.
Nabieraj c zdolno ci radzenia sobie z automatycznymi reakcjami, stajemy si zdolni porzuci
problemogenne zachowania seksualne i wprowadza w ich miejsce nowe, afirmuj ce formy tych
do wiadcze .
___________

