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Jedynym sposobem w jaki wiele ofiar radzi sobie z traumą kazirodztwa we  
wczesnym okresie życia jest psychologiczne ukrycie jej poprzez zepchnięcie  

określonych wspomnień tak głęboko w podświadomość, że mogą one nie  
ujawnić się przez lata, albo nawet nigdy.  

Wspomnienia kazirodztwa powracają często niespodziewanie przy okazji  
jakiegoś życiowego wydarzenia. Miałam klientów, u których wspomnienia  

wywołane zostały narodzinami dziecka, małżeństwem, śmiercią kogoś  
z rodziny, wzmianką o kazirodztwie w telewizji, lub też przebudzeniem się  

traumy w czasie snu. 

Bardzo często się zdarza, że te wspomnienia wracają kiedy ofiara bierze  
udział w terapii dotyczącej innego zagadnienia, chociaż bywa i tak,  

że wiele ofiar nie wspomni o kazirodztwie bez zachęty ze strony terapeuty.  
Nawet kiedy wspomnienia już się pojawią wiele ofiar wpada w panikę  

i próbuje je ponownie wyprzeć odmawiając im prawdziwości.  
Jedno z najbardziej dramatycznych, emocjonalnych doświadczeń jakie  

miałam jako terapeutka związane było z Julie, lat 46, doktorem biochemii,  
która pracowała w dużym centrum badawczym w Los Angeles.  

Julie zgłosiła się do mnie po jednym z moich programów radiowych, w którym  
omawiałam problem kazirodztwa. Powiedziała mi, że była napastowana przez  

swojego brata od ósmego do piętnastego roku życia.  

„Mam takie straszne urojenia, że umieram, że zwariowałam i kończę życie w  
zakładzie psychiatrycznym. Ostatnio, większość czasu spędzam w łóżku  

z głową schowaną pod kołdrą. Nie wychodzę z domu oprócz wyjść do pracy,  
tam też ledwie funkcjonuję. Wszyscy naprawdę martwią się o mnie. Wiem,  

że to wszystko związane jest z moim bratem, ale po prostu nie mogę  
o tym mówić. Czuję jakbym w tym tonęła. 

Barbara Rogers 

Dzieci poddawane stymulacji seksualnej (z towarzyszeniem gróźb lub bez nich) rozwijają 
ciężkie problemy. W wieku starszym niż pięć lat miotają się pomiędzy lojalnością wobec oprawcy lub 
zależnością od niego, a wstydem i winą z powodu „robienia czegoś złego.” Z czasem dzieci te grzęzną 
w przekonaniu o swojej bezwartościowości, „zbrukaniu” i braku szacunku do siebie i w wypaczony 
sposób postrzegają seksualność. To, czy były i/lub są molestowane, możemy rozpoznać po wielu 
objawach: 

 Unikaniu i nieufności wobec dorosłych 
 Samobójczości i fascynacji śmiercią 
 Trudnościach w nawiązywaniu relacji inaczej niż w uwodzący lub seksualizujący sposób 
 Natręctwach 
 Obsesyjnym zainteresowaniu seksem lub unikaniu wszystkiego, co wiąże się z 

seksualnością, ciałem i dotykiem 
 Silnej niechęci do badań lekarskich 
 Problemach ze snem, koszmarach nocnych, oporach przed chodzeniem spać 
 Lękach przed pewnymi miejscami 
 Moczeniu się 
 Symptomach psychosomatycznych 



 Ubieraniu się do łóżka w ciasne piżamy lub wiele warstw 
 Dysocjowaniu, odłączaniu się od siebie i niezdolności do skupienia uwagi 
 Częstym wypadkom i zachowaniom samookaleczającym 
 Niechęci wracania do domu, chodzenia do szkoły, do lekarza 
 Skrytości lub niezwykłej agresji 
 Gwałtownych zmianach nastroju 
 Syndromie nadpobudliwości ruchowej (ADHD) 
 Seksualnym motywom widocznym na rysunkach czy w zabawach 
 Reakcjom neurotycznym i zachowaniom odreagowującym (obsesje, kompulsje, fobie) 
 Zaburzeniom nawykowym (gryzieniu, kołysaniu się) 
 Kradzieżom, podpaleniom, niszczeniu zabawek 
 Prostytucji 
 Wymuszaniu aktów seksualnych na innych dzieciach 
 Dręczeniu zwierząt 

Efekty wczesnego wykorzystania seksualnego rozciągają się na wiek dorosły, dotykając 
zdrowia, związków partnerskich, pracy, rodziny i życia w ogólności. Indywidualne symptomy lokują 
się w czterech obszarach:  
Upośledzenia dobrostanu. Niskie poczucie własnej wartości, depresje, lęki, zachowania 
autodestrukcyjne (samookaleczenia, próby samobójcze), samoobwinianie, ciągłe szukanie aprobaty i 
opieki, uznania i miłości. 
Zdrady. Upośledzenie zaufania, zachwiane granice i zamęt odnośnie pełnionych ról, wściekłość i żal, 
trudności w tworzeniu związków i relacji, niewybredność seksualna lub seksualna anoreksja. 
Bezradności. Lęki, fobie, ataki paniki, skłonność do rewiktymizacji, przymus powtarzania traumy, 
bulimia i anoreksja pokarmowa, sabotowanie osiągnięć. 
Izolowania się. Poczucie niedopasowania i bycia odmiennym, poczucie napiętnowania i zepsucia, brak 
osób wspierających, mizerne relacje z rówieśnikami. 

Dorosłe ofiary kazirodztwa przejawiają też wiele z poniższych symptomów: 

 Lęk przed ciemnością i spaniem samemu, koszmary nocne, bezsenność 
 Trudności z połykaniem, wymiotowaniem, zabiegami dentystycznymi i medycznymi 
 Nieprawdziwy – zniekształcony i zaniżony – obraz własnego ciała, kiepski ogólny 

wizerunek siebie 
 Ubieranie się ukrywające seksualność lub prowokująco ją odsłaniające 
 Uzależnienia chemiczne i niechemiczne, obsesje, kompulsywne zachowania 

odreagowujące 
 Samookaleczenia, próby samobójcze, pragnienie śmierci 
 Nadreaktywność i ciągła czujność 
 Trudności w okazywaniu złości lub silna wybuchowość 
 Nieufność, lęk przed bliskością i intymnością, uzależnienie od związków, samotnictwo 
 Odłączanie się, depersonalizacja, zamykanie się w sobie pod wpływem stresu 
 Brak granic, silna potrzeba kontroli, lęk przed odrzuceniem 
 Wzorzec ulegania rewiktymizacji, niezdolność do mówienia „nie” 
 Blokowanie wspomnień, ubytki pamięci zwłaszcza tej do dwunastego roku życia 
 Poczucie nienormalności, inności, naznaczenia 
 Zaprzeczanie i nagłe wtargnięcia wspomnień (retrospekcje) 
 Problemy z seksem, skrajne postawy seksualne, zmiana orientacji seksualnej 
 Osobowość wieloraka, osobowość borderline, osobowość psychotyczna 
 Objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) 



Pewne sprawy występują regularnie. Na przykład, ofiary winią się za swoje wykorzystanie, 
nawet gdy miały wtedy rok, dwa lub trzy latka. Ich działania przenika wstyd skrzyżowany z silnym 
lękiem przed złością otoczenia. Jeśli doznały gwałtu lub molestowania od osoby tej samej płci, mogą 
doświadczać zamętu co do swojej orientacji. Ofiary, zwłaszcza kobiety, rozwijają promiskuityzm, aby 
„pokonać” dawną sytuację wykorzystania lub uzyskać nad nią kontrolę. W innych przypadkach 
uciekają przed wszelkimi związkami i kontaktami seksualnymi, aby uniknąć budzących lęk bodźców, i 
wpadają w skrajną izolację. 

Szczególnie uciążliwe jest powstałe w wyniku wykorzystania powiązanie seksu z bólem (miłości 
z poniżeniem, bliskości ze zdradą, dotyku z lękiem). Dorosłe ofiary często czują, że aby mogły być 
kochane czy zaopiekowane muszą doznawać nadużyć (jeśli mu nie pozwolę się bić lub gwałcić, to na 
zawsze zostanę sama). Często uważają wykorzystanie seksualne za normalną i nieodłączną część 
życia i współżycia. Nie istnieją dla nich zdrowe granice, i dlatego nie istnieją też zdrowe związki. Na 
uczucia osamotnienia, porzucenia i smutku, molestowana w dzieciństwie osoba reaguje ranieniem 
samej siebie, gdy nie ma w pobliżu „ukochanego”, który by jej to zrobił. 

Jedną z najtrudniejszych sytuacji jest ta, kiedy ofiary w czasie molestowania doznawały 
seksualnej przyjemności. Choć była ona wymuszona, ogromnie powiększa ich poczucie zawstydzenia, 
winy, zepsucia i zbrukania. Wzmaga w nich nienawiść do własnego ciała, rodząc poczucie, że ono je 
zdradziło. Dlatego celem leczenia jest tu uczenie ofiar normalnej fizjologicznej reakcji seksualnej. 
Uświadomienie im, że ich odczucia, doznania i reakcje są czymś dobrym i naturalnym, wybitnie 
zmniejsza ich wdrukowany wstyd. 

Nawet, jeśli ofiara mówiła o swoim wykorzystaniu przed trafieniem do grupy terapeutycznej, 
to z reguły robiła to zaprzeczając lub wypierając wszelkie przyjemne fizycznie aspekty molestowania. 
Dopiero sposobność mówienia o tym przed innymi ofiarami, które podzielają jej uczucia, jak i całość 
doświadczenia, wprawia w ruch uzdrawiającą siłę grupowej formy leczenia. W grupie zaczyna zanikać 
poczucie izolacji, inności i utajnienia. Tyko poprzez odkrywanie własnej historii i przez przyjęcie i 
przeżycie wiążącego się z nią cierpienia, ofiary kazirodztwa mogą odzyskać swoje życie. 


