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Wiele ofiar seksualnego wykorzystania nie wyobraża sobie, że będzie w stanie prowadzić przyjemne i satysfakcjonujące 
życie seksualne. Czerpanie przyjemności z seksu kiedy się było molestowanym wydaje się trudne. Nawet ludzie, którzy 
nie doświadczyli przemocy seksualnej mają kłopoty z seksem i swoją seksualności. Ten artykuł może być pomocny dla 
każdego kto ma kłopot ze swoją seksualnością. 

Większość ofiar obawia się ponownego nadużycia 
Dla wielu, którzy doświadczyli przemocy seksualnej seks staje się ściśle połączony z seksualnym wykorzystaniem. 
Rezultatem takiej sytuacji jest fakt, że dla wielu ofiar seks jest nieprzyjemny i kojarzy się z nadużyciem seksualnym. Co 
może powodować strach przed ponownym wykorzystaniem. Musisz wiedzieć, że: masz praw do czerpania przyjemności z 
własnej seksualności, podstawą do czerpania przyjemności jest: twoja chęć i zgoda na to; możliwość powiedzenia "nie”; 
zaspokajane i respektowane twoich potrzeb. 

Wykorzystanie uczy czegoś innego – podczas nadużycia, twoje potrzeby nie są brane pod uwagę, jesteś wykorzystany dla 
zaspokojenia potrzeb seksualnych kogoś innego. Twoje prawa seksualne nie istnieją, jeśli nawet nikt się z nimi nie liczył. I 
nie miałeś sił, żeby temu zapobiec i powstrzymać. 

Wiele ofiar uważa, że seks jest nieprzyjemny i prowadzi do nadużycia. Nie zależnie czy jest z kobietą czy z mężczyzną. 
Mogą również sądzić, że są tylko narzędziem do seksu i nie mogą czerpać z seksu satysfakcji. Dla nich seks to poczucie 
winy, który wynika z ich nieodpowiedzialności- są „uszkodzeni”. Te reakcje i myśli to konsekwencja wykorzystania. 
Powinny być zmienione, bo to nie prawda. 

Seksualne wykorzystanie to nie to samo seks 
Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla ofiar jest oddzielenie seksu od seksualnego wykorzystania. Wiem, że może macie 
tego świadomość ale powtórzę drugi raz: seksualne wykorzystanie to nie to samo co seks. Nawet jeśli lubiłeś 
zainteresowanie ze strony sprawcy, byłeś pobudzony lub miałeś orgazm to nie był seks, nie jesteś odpowiedzialny. 

Przeniesienie odpowiedzialności na sprawcę jest jednym z ważniejszych kroków w oddzieleniu twojej seksualności od 
wykorzystana seksualnego. Możesz i masz prawo doświadczać złości skierowanej w stosunku do sprawcy, ochrony 
sprawcy (w swoim odczuciu), smucenia się powodu swoich przeżyć, bezsilności. Zapewniam cię, że twoje wewnętrzne 
dziecko nie jest niczemu winne.  

Seksualne nadużycie jako model zachowań seksualnych 
Seksualne nadużycie jest często dla dziecka (tak je postrzega) inicjacją seksualną. Dzieci są za małe aby zrozumieć co to 
jest seks, dlatego też wielu z nich myli seksualne nadużycie z seksem. Ponadto molestowanie dotyczy: dotyku, stymulacji 
seksualnej. Niestety nadużycie może dla dziecka stać się modelem przyszył zachowań seksualnych. 

Kluczowe jest znalezienie drogi, która oddzieli twoją seksualność od nadużycia oraz stworzy całkiem nowe skojarzenia z 
seksem - takie, które jest pozytywne, przyjemne i bezpieczne. Może się zdarzyć, że będziesz musiał odnaleźć swoją 
seksualność- co dla ciebie znaczy, co w niej ci się podoba, co daje ci przyjemność. To pomaga w rozwoju twoich bliższych 
związków łącznie z doznawaniem przyjemności przez ciebie, odkrywaniem jak chcesz o tym mówić, poruszać się oraz jaki 
to ma wpływ na innych jeśli ich dotykasz.  

Możesz mieć fantazje lub chcieć czytać książki erotyczne. Możesz chcieć rozmawiać o seksie z przyjaciółmi lub partnerem. 
Jeśli masz partnera rozmawiajcie o fantazjach seksualnych o tym, czego oczekujecie. 

Mity, które mają wpływ na seksualną orientacje ofiary molestowania seksualnego 
Ponieważ sama istota seksualności w nadużyciu jest postrzegana bardzo często na równi z seksem osób 
homoseksualnych, wielu uważa, że bycie molestowanym zmienia człowieka w homoseksualistę. Z drugiej strony jeśli 
sprawcą była osoba tej samej płci, to ofiara sama może to postrzegać jako homoseksualizm. Wiele ofiar ma kłopot z 
określeniem swojej orientacji seksualnej z powodu zmieszania oraz negatywnych odczuć powiązanych z seksem a 
wynikających z ich skrzywdzenia. 



Pomocne może się okazać przypomnienie sobie jakie miałeś zainteresowanie seksualne przed tymi tragicznymi 
wydarzeniami. Jakie miałeś zainteresowania w stosunku do płci? Jeśli nie pamiętasz lub byłeś za młody, żeby mieć tego 
świadomość, to możesz zacząć badać, może po raz pierwszy w życiu: kto jest dla ciebie atrakcyjny; z kim czujesz się 
bezpiecznie w kontaktach emocjonalnych, seksualnych; o kim fantazjujesz. Możesz potrzebować pozytywnych informacji 
na temat homoseksualizmu, biseksualizmu, heteroseksualizmu w celu odnalezienia tego, co jest dla ciebie 
najodpowiedniejsze. 

Wyzwaniem jest znalezienie połączenie z własnym wewnętrznym sobą; wydobyć na zewnątrz prawdę o sobie- twoje 
seksualne pragnienia, fantazje; emocje; zainteresowania. Praca na oddzieleniu twojej seksualności od nadużycia pomoże 
ci na zmniejszenie twojego wewnętrznego zmieszania. Jeśli jesteś homoseksualistą; boisz się, że twoja orientacja 
seksualna jest wynikiem wykorzystania jakiego byłeś ofiarą. Możesz potrzebować zebrania więcej informacji; poczytaj 
książki; porozmawiaj z innymi; porozmawiaj ze specjalistami. 

Kiedy nie czujesz się bezpiecznie 
Wykorzystanie seksualne dewastuje twoje poczucie bezpieczeństwa w świecie; w sobie samym. Wiele ofiar czuje się 
zagrożonych, nawet jeśli znajdują się w sytuacjach i w towarzystwie osób, które jest bezpieczne. To jest różnica 
pomiędzy poczuciem bezpieczeństwa a byciu w bezpiecznej sytuacji. Pierwszą rzeczą są uczucia, które są zainfekowane 
przez dawne przeżycia pozbawione poczucia bezpieczeństwa. Druga rzecz to aktualne sytuacje, towarzystwo, w którym 
się znajdujesz. Bardzo ważne jest pracowanie nad poczuciem bezpieczeństwa - wewnętrznego na równi z 
bezpieczeństwem - zewnętrznym w stosunku do ludzi sytuacji. Obydwa wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo jest 
potrzebne dla przyjemnego seksu. Bez wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa seks może wydawać się przerażający. Bez 
zewnętrznego bezpieczeństwa seks nie jest za twoją zgodą i nie jest przyjemny. 

Kilka sposobów pracy nad wewnętrznym bezpieczeństwem  
Stwórz bezpieczne miejsce dla siebie w domu - miejsce gdzie możesz być sam. Nikt nie powinien tam wchodzić, bez 
twojej zgody.  

Wyobraź sobie bezpieczne, idealne miejsce; jak ono wygląda. Nie musi być realne – takiego mogłeś nigdzie nie 
doświadczyć – może to być twoja fantazja takiego miejsca. Pozwól aby twoja wyobraźnia sama go stworzyła nie 
ograniczaj jej; możesz wyobrazić sobie co chcesz. Jak tam jest? Co widzisz? Czujesz? Słyszysz? Czego możesz dotknąć? 
Jak się czujesz w tym miejscu? Spędzaj czas w tym miejscu regularnie. 

Kilka sposobów pracy nad zewnętrznym bezpieczeństwem  
Wyraź swoją definicje takiego bezpieczeństwa. Jak sytuacja jest dla ciebie bezpieczna? Kiedy czujesz się bezpiecznie? 
Skąd wiesz, że sytuacje i osoby z którymi przebywasz są bezpieczne? Co przeszkadza ci w poczuciu bezpieczeństwa; co 
ingeruje w twoją możliwość osiągniecie bezpieczeństwa? Jakie są zewnętrze sygnały, że dana sytuacja, osoba nie jest 
bezpieczna? 

Zidentyfikuj co sprawia, że czujesz się bezpiecznie z partnerem. Czy potrzebujesz rozmawiać podczas stosunku? Czy 
potrzebujesz rozmawiać przed stosunkiem? Czy potrzebujesz mieć świadomość, że możesz to przerwać w każdym 
momencie? Czy potrzebujesz ćwiczeń w mówienie "nie”, "stop” podczas stosunku? 

Kiedy zaufanie to problem 
Ponieważ seksualne wykorzystanie to napaść na zaufanie, wiele ofiar ma kłopoty z zaufaniem do własnego postrzegania; 
do innych ludzi. Budowanie zaufanie do samego siebie; swoich uczuć; myśli; przekonań; intuicji i postrzegania otoczenie. 
Jest bardzo ważne i pomoże ci w określeniu komu możesz zaufać. 

Bez zaufania seks jest przerażający, pozbawiony bezpieczeństwa, nieprzyjemny. Każdy człowiek doświadcza różnych 
emocji w stosunku do zaufania w połączeniu z seksem. Dla niektórych zaufanie jest bardzo ważne; muszą znać swojego 
partnera bardzo długo zanim zgodzą się na uprawianie seksu. Inni nie potrzebują, aż tyle zaufania aby czerpać 
przyjemność ze swojej seksualności. Obie postawy są poprawne; ważna jest świadomość swoich granic i respektowa ich. 

Wewnętrzne zaufanie to świadomość: respektowania swoich uczuć; intuicji, myśli, przekonań, postrzegania - 
rzeczywistości. To są twoi przewodnicy. Ważna jest aby widzieć różnice między tym czego się nauczyłeś, aby osiągnąć 
poczucie bezpieczeństwa, a tym co wychodzi z twojego głębokiego wnętrza. 

Budowanie bezpiecznego poziomu intymności 
Dla wielu osób sytuacja intymne mogą wydawać się straszne. Zdarza się, że oddzielają intymność od siebie gdy znajdują 
się w bliższych kontaktach z partnerem. Strach przed intymnością jest często powodowany przez poczucie zagrożenia ze 
strony drugiej osoby, bądź obawy ponownego zranienia.  



Kilka sugestii pomagających zbudować bezpieczne intymne relacja  
Stopniowo i powoli przechodź przez poszczególne szczeble intymności z kimś komu ufasz i czujesz się bezpiecznie. Może 
to odbywać się za pomocą dzielenia się czymś bardzo osobistym, mówieniu o uczuciach, dotykaniu ich, zgoda na objęcia, 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego, wypraszania ich, zadzwonienia po przyjaciela, pozostania tak długo jak tego chcesz 
i jesteś w stanie być. 

Podczas stosunku, nie spiesz się, przerwij kiedy odczuwasz taką potrzebę; oddychaj; odczuwaj to co czujesz. Bądź 
świadoma tego jak się czujesz w swoim ciele. Daj sobie czas. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Dotykaj partnera. Nie odłączaj 
się od partnera. Mów o tym co czujesz. 

Bycie we własnym ciele 
Molestowanie seksualne to "inwazja” na ciało. Wiele ofiar ma poczucie oderwania i odcięcia od własnego ciała. Mogą 
postrzegać swoje ciało, jako coś, co jest odpowiedzialne za to co się stało. Takie negatywne myślenie powinno być 
zmienione. Twoje ciało nie zasługuje, żeby tak o nim myśleć. 

Wiele ofiar nienawidzi swojego ciała. Czują się zdradzeni przez własne ciało, które jest odpowiedzialne za wykorzystanie. 
Wielu postrzega swoje ciało jako „ciało”, izoluje się od niego i jest nieczułych na ból. 

Bycie dotykanym, jednocześnie będąc w swoim ciele, jest kluczem to udanego współżycia seksualnego. Ale bardzo często 
oznacza, to przejście przez emocjonalny ból na początku. Dzieje się to dlatego, że nasze ciała mają w pamięci seksualne 
nadużycie i mogą reagować w taki sam sposób w stosunku do sytuacji seksualnych. Takie rodzaj odczucia musi być 
uwolniony, abyś mógł w pełni doświadczać przyjemności z seksu. 

Kilka sposobów jak być bardziej połączonym z własnym ciałem  
Ćwiczenia oddechu. Np. zamknij oczy skup się na rytmie swojego oddechu. Jeśli coś odwróci twoją uwagę, wróć 
ponownie i skup się na oddychaniu.  

Świadomość własnego ciała - ćwiczenia. Np. połóż się; świadomie rozpoznawaj rożne obszary twojego ciała, wizualne; 
uczuciowe; wspomnienia; napięcie; skojarzenia. 

Ćwiczenia relaksacyjne. Np. połóż się skup się na pewnym obszarze twoje ciała, wstrzymując jednocześnie oddech. 
Wstrzymaj oddech i policz do 10. wtedy wypuść powietrze i wypuść to "skupienie”. Powtórz to z każdym z obszarów 
twojego ciała. 

Zwróć uwagę co odczuwasz w swoim ciele, kiedy jesteś w seksualnej sytuacji. Mogą to być różne uczucia, różne sytuacje. 
Np. kiedy jesteś atrakcyjny dla kogoś; kiedy jesteś świadomy swojej seksualności; kiedy odczuwasz pobudzenie 
seksualne; kiedy róże części twojego ciała są pobudzone. Oddychaj tymi uczuciami, obszarami twojego ciała. Spędź 
trochę czasu z tymi uczuciami i z partnerem. Naucz się z nimi funkcjonować w połączeniu z seksualnymi uczuciami. 

Radzenie sobie z „przełącznikami” do przeszłości podczas stosunku. 
Ofiary bardzo często mogą doświadczać powrotu przeszłości podczas stosunku, ponieważ seks jest połączony (dla nich) z 
wykorzystaniem seksualnym jakiego doświadczyli. Praca nad oddzieleniem swojej seksualności od nadużycia, pozwala na 
zmniejszenie ilości tych "przełączników”. 

Kilka rad: 
Zidentyfikuj te "przełączniki”. Jeśli odczuwasz jedno z poniższych uczuć: przerażenie, poczucie wstrętu, wstydu, nienawiść 
do samego siebie, panikę, niepokój, uczucie bycia brudnym. Nie jest to połączone z tym jak cię traktuje partner. 

Miej świadomość kiedy to powraca, wtedy masz wybór. Możesz odłożyć te uczucia na bok i wrócić do niech później, lub w 
tym czasie. Czasem nie możesz mieć wyboru ale są sposoby gdy, możesz od tego się odciąć; pokonać te "przełączniki” 
odłożyć na bok; zająć się później. Są to sposoby takie jak: rozmowa ze sobą, przypominanie sobie z kim jesteś i gdzie 
jesteś; zwracanie sobie uwagi, że jesteś bezpieczna; robienia co zechcesz, żeby poczuć się znowu obecną. Np. możesz 
wizualnie wyobrazić sobie, że odkładasz to na później, odkładasz to w bezpiecznie miejsce i wracasz w momencie jak 
jesteś gotowa to pokonać. Możesz porozmawiać o tych "przełącznikach” ; potem powiedzieć sobie, że odkładasz je na 
bok; że teraz jest teraźniejszość. Możesz się skupić na wystroju pokoju, zwrócić uwagę na to co czujesz, widzisz, słyszysz. 

Możesz wybrać przejście przez to łącznie ze świadomością tego co doświadczasz; co widzisz, co słyszysz; co czujesz; 
pamiętasz. Możesz się poddać naturalnemu rytmowi tego "przełącznika”  



Możesz jeśli jesteś w stanie je określić i nazwać z czym się łączą, przed sobą i twoim partnerem.  

Jeśli wszystkie seksualne czynności powodują powrót wspomnień. Możesz je zminimalizować poprzez zbliżanie się do tych 
czynności delikatnie; ze spokojem niech trwają przez krótki okres; potem je przerwij całkowicie; wróć do nich później. Za 
każdym razem wydłużaj czynności seksualne jednocześnie wzmacniając twoja umiejętność pozostania obecnym; 
odczuwania uczuć we własnym ciele. 

Posiadanie kontroli nad własną przyjemnością seksualną.  
Wiele ofiar czeka aż ktoś zainicjuje za nich kontakt seksualny lub też zaprosi na randkę. Mogą się bać rozpoczynania 
seksualnych kontaktów lub kontaktów, które mogą potencjalnie stać się seksualne. Jest wiele powodów takiej sytuacji; 
musisz sam je odnaleźć. Niektóre powszechne powody to: strach przed tym, że dana osoba zachowa się jak sprawca, lub 
też ofiara boi się posądzenia o takie zachowanie; strach przed odrzuceniem; strach przed byciem zauważonym; przed 
byciem w centrum uwagi; strach bycia seksualnie nieatrakcyjnym, niekochanym. 

Wiedza i świadomość tego, czego się obawiasz, może być pomocna w pokonaniu tego strachu. Pracuje z poszczególnymi 
kwestiami. Np. poszukaj sposobu na czucie się w sobie, w twoim ciele, z twoją seksualnością; atrakcyjnością. Możesz 
ćwiczyć dotyk, przyjacielski i przypadkowy, nie tylko z ludźmi, którzy są dla Ciebie atrakcyjni ale raczej bardziej pomocni 
w radzeniu sobie tobie z tym. Udawaj role i proś kogoś, żeby cię zaprosił na randkę. To pomoże ci się przygotować do 
takich sytuacji; znaleźć słowa. Sama rozmowa z kimś o tym problemie, także pomoże. 

Wiele ofiar myśli, że musi zaakceptować to wszystko co wychodzi ze strony partnera, uważa, że spełnia tylko role w ich 
przyjemności. Świadomość tego, czego pragniesz nakręca cię; mówienie o tym, czego chcesz jest kluczowe. Tylko ty 
wiesz co jest dobre dla ciebie i co cię ekscytuję. 

Wiele Ofiar musi pokonać wielki wstyd poczucie winy z powodu własnej seksualności i własnego ciała oraz czucia się 
komfortowo w momencie wyrażania swoich potrzeb seksualnych i pożądania. Wielu się nauczyło czegoś innego, 
przeciwnego. Nauczyli się, że mają być cicho, zaspokajać innych, nie bycia stanowczym w tym, czego pragną, chcą.  

Możesz stać się bardziej stanowcza poprzez odkrycie tego, co sprawia ci przyjemność dzięki rozmowom z partnerem.  

Wyzdrowienie jest możliwe 
To jest pewne, że ofiara przemocy seksualne jest w stanie czuć się dobrze w swojej seksualności. Kluczem jest 
przerwanie połączenia pomiędzy nadużyciem, wykorzystaniem seksualnym a seksualnością ofiar. Dla stworzenia nowego 
doświadczenia- bezpiecznego i przyjemnego - dla ciebie. Nie musisz, ale możesz włączyć partnera w swoją seksualną 
podróż. Bycie spokojnym i cierpliwym pomoże ci w powrocie do zdrowia. Jest to możliwe, nawet jeśli zajmie dużo czasu. 


