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Uwaga! Treść artykułu może wyzwalać nagłe retrospekcje, jeśli więc jesteś ofiarą nadużyć kultowych lub 
satanistycznych, czytaj ten materiał po kawału, najlepiej zapewniwszy sobie wsparcie bliskiej, rozumiejącej osoby. 
Warto też upewnić się, czy masz wokół siebie bezpieczną przestrzeń, nie tylko na czas czytania, ale i po 
przeczytaniu artykułu. Może też przydać ci się stworzenie lub przypomnienie bezpiecznego miejsca w tobie, do 
którego różne części twojej osobowości mogłyby się udać i schronić w razie potrzeby. Respektowanie granic 
własnej odporności, jak też wybór treści jakie chcesz i możesz dopuścić do siebie, należy do zachowań leczących i 
kojących. 

 W jednym z punktów naszej ankiety prosiliśmy respondentów o wynotowanie wszystkich rysów, zachowań 
i wzorców mogących wskazywać na kultowe wykorzystanie rytualne w dzieciństwie. Uzyskana w ten sposób i 
podana niżej lista segreguje uzyskane odpowiedzi w wyraźne kategorie. Zauważ, że większość objawów 
wskazujących na historię KNR, wskazuje też na inne formy wykorzystania seksualnego. Na przykład Bass i Davis 
(autorki książki Odwaga Ocalenia, 1989) zaliczają związki ze skrajnie niebezpiecznymi i krzywdzącymi osobami lub 
posiadanie zespołu dysfunkcji/uzależnień seksualnych, do ogólnego wzorca zachowań właściwych ofiarom 
seksualnych nadużyć. Ross (1989) także zauważa, że znaczna część osób z zaburzeniem osobowości wielorakiej 
(Multiple Personality Disorder - MPD) posiada też wcześniejszą historię uzależnień pokarmowych i/lub chemicznych. 
Według Bass i Davis (1989) dla ofiar wykorzystania seksualnego: „Świadomość, że byłaś wykorzystywana, zaczyna 
się od przeczucia, od intuicji. Dlatego ważne jest, abyś ufała swojemu wewnętrznemu głosowi i pracowała nad 
sobą z tego właśnie miejsca. Uznaj, że wszystkie twoje uczucia są ważne. Jak dotąd, nikt z kim rozmawialiśmy, a 
kto podejrzewał u siebie nadużycie seksualne, nie stwierdził potem, że to pomyłka. Przeciwnie, kierunek biegnie od 
przeczucia do potwierdzenia. Jeśli więc myślisz, że byłaś wykorzystana i twoje życie nosi tego symptomy, to 
znaczy, że najprawdopodobniej byłaś.”1 Zapewne ta sama reguła dotyczy osób podejrzewających u siebie historię 
kultowych nadużyć rytualnych. 

Wskaźniki bezpośrednich nadużyć duchowych: 
 Poczucie głębokiego bólu lub zła, gdy poruszany jest temat szatana/diabła 
 Przekonanie, że jest się kimś na wskroś złym 
 Całkowite pewność, że to sam(a) sprawiam, iż ludzie są dla mnie źli 
 Przekonanie, że śmierć/zabijanie jest nabożeństwem 
 Złość i nieufność wobec chrześcijan (ludzi wierzących w Boga) 
 Poczucie, że symbole religijne są obciążone ukrytymi znaczeniami 
 Odejście z Kościoła w wieku rozpoczęcia dojrzewania 
 Organizmiczny lęk przed Bogiem 
 Silna potrzeba ścieżki duchowej w życiu 

Wskaźniki związane z dysocjacją 
 Poczucie, że umrę nie znając dużej partii swojego życia 
 Noszone od zawsze przekonanie, że coś siedzi wewnątrz mnie 
 Noszone od zawsze przekonanie, że coś strasznego mi się stało, ale nie wiem co 
 Noszone od zawsze przekonanie, że coś jest bardzo nie tak 
 Noszone od zawsze przekonanie, mam coś do opowiedzenia, ale nie pamiętam co 
 Nękające wyobrażenia - wiem, że jest coś pod powierzchnią, do czego nie mogę dotrzeć 
 Świadomość istnienia zakrytych treści w sobie 
 Głosy przemawiające we wspomnieniach obcymi językami 
 Mówienie do siebie w drugiej osobie: „musisz odrobić lekcje; musisz się wyspać” 
 Na studniówce, gdy weszłam w trans, zjawiła się jakaś część mnie i powiedziała do wszystkich: „Nigdy jej 

nie odzyskacie; ona jest teraz moja” 

1 Notka wydawnicza Kali Munro do książki Odwaga Ocalenia (The Courage to Heal): Ujęłabym to w taki sposób, że jeśli 
podejrzewasz, że byłaś wykorzystana, a twoje życie nosi tego symptomy, to znaczy, że najprawdopodobniej byłaś, a więc i 
jesteś. 



 Sny, z których budzę się sparaliżowana uczuciem, że zły demon wdzierał się do mojego ciała  
 Fantazje (sny na jawie) o znalezieniu się w traumatycznej sytuacji i o działaniach, aby się z niej wydostać 
 I siostra, i ja zawsze nienawidziliśmy naszych rodziców, nie umiejąc wyjaśnić dlaczego 
 Poważne dziury w pamięci dotyczącej dzieciństwa i okresu dojrzewania 
 Zaburzenie osobowości wielorakiej (multiple personality disorder) 
 Czas przeciekający między palcami 
 Przebywanie przez większość życia we własnym świecie fantazji  
 Poczucie, że się nie istnieje, że nie jest się realnym 
 Poczucie bycia odciętym, martwym w środku, nie zamieszkanym przez siebie  
 Brak doznań bólowych - możesz złamać sobie rękę i nie czuć tego 
 Ciągle pojawiające się wspomnienia cielesne (symptomy bez fizycznej przyczyny) 

Wyobrażenia samobójstwa i próby samobójcze 
 Wyobrażenia popełniania samobójstwa w dzieciństwie 
 Próby odbierania sobie życia w dzieciństwie 
 Nastrój samobójczy przez większość życia 
 Kiedy się zatrzymuję i zagłębiam w siebie, zaraz słyszę: „chcę umrzeć, chcę umrzeć” lub odzywa się męski 

głos powtarzający: „nikt cię nigdy nie pokocha, popatrz na siebie, jesteś wstrętna, obrzydliwa, odrażająca” 
 Stwarzanie sytuacji, w jakich możesz zostać zamordowany(a), okaleczony(a) 
 Dokonywanie ciężkich lub permanentnych samookaleczeń  
 Wchodzenie w seks z kimś, o kim wiem, że jest zarażony wirusem HIV 
 Wyobrażanie sobie samobójstwa 
 Próby samobójcze w stanach transu wywołanych ujawnianiem faktów z bycia molestowanym(ą) 
 Obsesja samobójcza pochodząca z zewnętrznego ja 
 Nagła chęć umarcia bez świadomości jej przyczyny 
 Przekonanie, że nie zasługuję, by żyć 
 Próby samobójcze 
 Przeżyte samobójstwa 

Wskaźniki związane z seksualnością i intymnością 
Jako dziecko: 

 Próby lub podejmowanie seksu ze zwierzętami, np. z psem 
 Masturbacja i/lub inicjowanie zachowań seksualnych z innymi dziećmi 
 Wkładanie przedmiotów w waginę, odbyt, cewkę moczową 
 „Słyszałam, że dzieci wykorzystane rytualnie odreagowują to z zabawkami; mnie to zawsze strasznie 

wciągało” 
 Częste moczenie się w trakcie zabaw 
 Smarowanie się ekskrementami, zjadanie ich 
 Ranienie genitaliów przy samogwałcie lub w „zabawach” z innymi dziećmi 

Jako osoba dorosła: 
 Przekonanie, że pokochawszy kogoś ściągnę na niego tortury lub śmierć 
 Napływające przy całowaniu / pieszczotach obrazy tortur i mordów 
 Potrzeba wyciągania rąk nad głowę podczas seksu (jakby były przywiązane) 
 Przekonanie, że mój dotyk jest trujący 
 Silne emocje dotyczące aborcji, poronień i porodów 
 Związki ze skrajnie nadużywającymi, niebezpiecznymi osobami 
 Romanse z ludźmi znacznie starszymi 
 Życie najpierw jako zakonnica, potem jako prostytutka 
 Przymus intoksykacji lub obżarstwa, aby móc kochać się z partnerem 
 Głęboki wstyd z powodu własnego ciała 
 Ranienie swoich genitaliów 
 Seksualne dysfunkcje / kompulsje / sadomasochizm 
 Lęk przed seksem i zarazem fascynacja nim 
 Seks z dorosłym(i) z początkiem okresu dojrzewania 
 Wycofanie seksualne (nie chcę, by ktokolwiek mnie dotknął) 

Dziecięce zachowania odreagowujące po nadużyciach kultowych 
 Obsesja na punkcie seksu, przemocy i sadyzmu w dzieciństwie 
 „Zawsze pamiętałam, gdy w wieku ośmiu lat kuzyn lał mnie pasem, strasznie mnie to podniecało 

seksualnie” 
 Okaleczanie / torturowanie zabawek 
 Inscenizowanie / inicjowanie scen gwałtu z innymi dziećmi 



 Zabijanie nudy w szkole rysowaniem odwróconych pentagramów 
 Farbowanie rąk kredkami wodnymi, aby pokazać mamie, że krwawię 

Problemy medyczne wskutek kultowych nadużyć rytualnych 
 W pierwszej klasie miałam rozerwane przez satanistów mięśnie pachwiny i opuszczałam szkołę. Matka 

twierdzi, że zrobiłam to sobie na gimnastyce 
 „W czwartym roku życia byłam leczona na rzeżączkę. Chorowałam wenerycznie, ale czy miałam jakiś 

seks?” 
 Ślady świadczące o rodzeniu dziecka w wieku dwunastu lat 
 Miałam straszne wymioty podczas miesiączek i ciąż. Lekarz spytał, czy jako dziecko byłam wykorzystywana 

seksualnie 
 Nawracające infekcje genitalne w dorosłym życiu 
 Krwawienia z odbytu 
 „pamiętam wewnętrzne badania ginekologiczne w wieku ośmiu i dziewięciu lat” 
 Uszkodzenia mięśni w obszarze pachwiny 
 Blizny na ciele niewiadomego pochodzenia 
 Nie dające się wyjaśnić infekcje dróg moczowych i rodnych 
 Uszkodzenia genitaliów 

Reakcje na obiekty wyzwalające traumatyczne wspomnienia 
 Lęk przed przebraniami / maskaradami typu halloween 
 Poważne fobie wykrwawienia się, insektów, śmierci, ciemności, ruchomych świateł, itp. 
 Niezwykły lęk przed kościołami, zachowaniami liturgicznymi, zabiegami medycznymi, zanurzaniem w 

wodzie, pijanymi ludźmi lub mijaniem ludzi na ulicy 
 Porażające emocje i lęk przed świętami 
 Silny pociąg do treści okultystycznych 
 Upodobanie do potraw z surowego mięsa 
 Odraza do mięsa; „byłam weganką od dzieciństwa” 
 Fascynacja kryształami, bryłkami, klejnotami 
 Fiksacja na ostrych narzędziach, np. nożach 
 Dokonywanie samookaleczeń w reakcji na wspomnienia nadużyć lub kojarzone z nimi bodźce 

Uczucia kojarzone ze zwierzętami 
 Nadwrażliwość i silne identyfikowanie się bezdomnymi i torturowanymi zwierzętami 
 Poczucie bycia chronionym przez zwierzęta 
 Poczucie posiadania zwierzęcych alter ego 
 Znęcanie się nad zwierzętami / torturowanie ich 
 Intensywne reakcje emocjonalne i somatyczne na widok martwych zwierząt 

Objawy bycia wykorzystywanym przez grupy 
 Sny o byciu torturowanym / gwałconym przez grupę mężczyzn, postaci, smoków itp. 
 „W snach często jestem goniona przez grupę mężczyzn chcących mnie zabić” 
 Głębokie przekonanie, że się zawiodło - że mam umrzeć śmiercią publiczną, bo zawiodłam 
 Doznawanie silnych lęków i/lub symptomatyzacji w dużych grupach 
 Poczucie skrępowania w grupie, bycia jej jeńcem lub własnością 
 Niespotykana, nagła świadomość siebie w miejscach publicznych czy zaludnionych 
 Przymus kontrolowania grupy i/lub uległego zaspokajania jej oczekiwań  

Wskaźniki emocjonalne z dzieciństwa i/lub dorosłości 
 „Zawsze miałam duszące ataki paniki, kiedy nie mogłam oddychać i powtarzałam sobie: <Boże! Musze się 

stąd wydostać! Uciec! Ratunku, niech mi ktoś pomoże!>” 
 „Zawsze uwielbiałam wolontariat w hospicjach. Czułam otuchę i ukojenie przy umierających lub zmarłych” 
 „Przez całe życie niemal co noc śniły mi się koszmary o nadużyciach” 
 „Ciągle czułem się tak, jakbym zaraz miał zwariować” 
 Poczucie głębokiego wyobcowania 
 Codzienne uczucie terroru 
 Stały lęk i brak bezpieczeństwa  
 „Czułam się zagrożona zwykłymi, codziennymi zdarzeniami; kompletnie nie radziłam sobie z życiem” 
 „Od zawsze miałem przerażający lęk przed ciemnością” 
 „Hipnotyzowały mnie czarne stroje, sutanny” 
 „Nienawidzę, gdy mnie ktoś fotografuje” 
 „Magnetycznie pociągają mnie filmy i książki o PTSD” 



 Przesadne, nagłe podskakiwanie z przestrachu 

Wskaźniki behawioralne z dzieciństwa i/lub dorosłości 
 „Przez pewien okres trzymałam się postanowienia, że już nigdy nie wejdę do łazienki” 
 „Ze wszystkiego się wycofywałem” 
 „Strasznie rozbijałem sobie głowę, tłukłem nią” 
 „Wielokrotnie uciekałam z domu” 
 „W wieku lat czterech podpaliłem kołyskę z siostrzyczką” 
 „Wiele wagarowałam, niemal w ogóle nie chodziłam do szkoły” 
 „Zawsze bałam towarzysko na poziomie dużo młodszych dzieci” 
 „Długo nie mówiłam i byłam opóźniona pod względem rozwoju mówienia” 
 „Przez długie okresy spałem z nożem pod poduszką” 
 „Wymiotowałam na potęgę, z lada powodu” 
 Nie pozwalanie sobie nigdy na wymioty 
 „Byłam kompletnie wyciszona, bez uczuć i potulnie zgadzałam się na wszystko” 
 „Niemal nigdy nie płakałam” 
 Zupełna niezdolność do zaufania komukolwiek 
 Spędzanie życia stale w takim lub innym kryzysie  
 Lunatykowanie  
 Skrajnie nieśmiałość, wstydliwość, niezdolność do relacji z rówieśnikami 
 Brak poczucia granic - fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i/lub seksualnych  
 Stałe zmienianie miejsc pracy, miejsc zamieszkania, środowisk - tzw. niepokój geograficzny i socjalny 
 Szukanie ryzyka - szaleńcze prowadzenie pojazdów, itp. 

Uczucia kojarzone z rodziną pierwotną 
 Samobójstwa rodzeństwa i komentarze na temat szatana 
 Lęk przed rodzicami 
 Brak poczucia wspólnoty z rodzeństwem / bliskimi krewnymi 
 Zaciekłe chronienie dobrego wizerunku rodziców / rodziny 
 Ślepe przywiązanie do rodziców / rodziny 

Obserwowane uzależnienia i zaburzenia 
 Pracoholizm i pęd pozwalający unikać wspomnień 
 Uzależnienie od narkotyków i narkotycznych leków  
 Alkoholizm  
 Uzależnienie od substancji chemicznych już w okresie dojrzewania 
 Trwające latami zaburzenia pokarmowe 
 Obżarstwo 
 Bulimia 
 Anoreksja nervosa 
 Uzależnienie od seksu / anoreksja seksualna 
 Osobowość borderline 
 Zaburzenie nadpobudliwości ruchowej z deficytami uwagi (ADHD) 
 Dysocjacyjne zaburzenia identyfikacji (DID) 
 Trwające latami zaburzenia snu 
 Potraumatyczne zaburzenia stresowe (PTSD) 
 Nałogowe czytanie, oglądanie, gry 
 Ciężkie problemy wynikające ze współuzależnienia 

http://www.kalimunro.com/ritual_abuse_indicators.html
Jeśli powyższy materiał odczuwasz jako pomocny, możesz też przeczytać: 

Ritual Abuse - Definitions, Glossary, The Use of Mind Control 
The report of the Ritual Abuse Task Force Los Angeles County Commission For Women, March 15, 1991. 

Programming: Understanding, Recognizing, & Nullifying It  
by C. Rainfield 

Common Programs Observed in Survivors of Satanic Ritualistic Abuse 
by David W. Neswald, M.A. M.F.C.C. in collaboration with Catherine Gould, Ph.D. and Vicki Graham-Costain 


