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 Nie uciekaj przed tym. Nigdzie nie zagrzebuj. Nie szukaj innej rzeczywistości w 
napięciu i frenetycznej pogoni za czymkolwiek ani też nie zażeraj swych uczuć. Nie 
podcinaj sobie żył. Spotkaj się z tym, gdyż w przeciwnym razie, jeśli w ogóle przeżyjesz, 
kazirodztwo będzie stale do ciebie powracać. Owszem, zdrowienie jest bolesne, ale nie 
masz odwrotu. Jest ono częścią życia. Niestety lub na szczęście.  

- Soledad, ofiara, lat dwadzieścia osiem 

 Włóż w swoje ocalenie tyle samo wysiłku, ile kosztowało cię przetrwanie z tą traumą 
przez ostatnie dziesięć, piętnaście lat.  

- Dorianne, ofiara, lat trzydzieści pięć  

 Istnieje coś znacznie więcej niż cała złość, więcej niż cały smutek i cały ten terror. 
Istnieje NADZIEJA. - Edith Horning, ofiara, lat czterdzieści sześć 
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WSTĘP: 
OCALENIE  JEST  MOŻLIWE 

Wyciągnął rękę z moich majteczek i zaczął nagniatać sobie palce tak, że strzelały mu stawy. Potem splótł je ze sobą i 
wyprostował. Nie zauważał mnie, jakby w ogóle przestał zdawać sobie sprawę z mojej obecności. To jego trzaskanie 
stawów w palcach paraliżowało mnie do reszty. Nagle znów wsunął rękę do moich majteczek i zaczął coś mówić tym 

swoim śpiewnym głosem. 
Nagle trzasnęły frontowe drzwi rozsuwane i cały podskoczył. Wyrwał rękę z mojego krocza, jakby go coś oparzyło. 
Potem zwrócił się do mnie i powiedział: „Nawet nie próbuj powiedzieć o tym mamie. Nigdy! Inaczej pożałujesz tak 

gorzko, że sobie nie wyobrażasz.” 
- Maggie Hoyal, urywek z: These are the Things I Remember. 

Nie mogę krzyczeć, nie mogę mówić, nie mogę oddychać. Moje usta, cała moja twarz, boli mnie od jego naporu i 
dźgania. Nie widzę go; nic, tylko jego wielkie łapska i czarne włosy wokół mokrego, czerwonego członka, który napiera i 

napiera. Kopię powietrze. Drapię go po rękach tak, że mam jego skórę za paznokciami. Śmieje się tylko i naciska 
mocniej, wypchając mi penis do gardła, Duszę się. „No weŸ go, poca³uj.”  

- Experience Gibbs, urywek z: 1952 and Other Years 

Pewnego popołudnia, gdy obudziłam się po obiedzie, siadł koło mnie na skaju łóżka. Wsunął swoje wielkie, grube palce 
pod moje majteczki i rytmicznie zaczął pocierać moją łechtaczkę. Nie miałam pojęcia, co usiłuje mi zrobić. Zapytał mnie, 

a raczej stwierdził za mnie: „Przyjemnie ci, prawda? Wiedziałam tylko, że nie mogę zaprzeczyć. Zdrętwiałam i nie 
mogłam się nawet poruszyć. Cichutko wykrztusiłam: „tak.” 

- Karen Asherah, urywek z „Daddy Kanagy”1

 Jeśli byłaś wykorzystywana seksualnie, nie jesteś z tym sama. Przed ukończeniem osiemnastu lat jedna na trzy 
kobiety i jeden na siedmiu mężczyzn staje się ofiarą seksualnych nadużyć. Spotyka to dzieci z każdej warstwy społecznej, 
z każdej kultury, rasy, religii i płci. Napastnikami bywają ojcowie, ojczymowie, bracia, wujkowie, dziadkowie, sąsiedzi, 
przyjaciele rodziny, niańki, nauczyciele oraz ludzie obcy. Dzieci bywają też wykorzystywane przez kobiety - matki, ciotki, 
siostry, itd. Jednak większość napastników stanowią heteroseksualni mężczyźni.  
 Każdy rodzaj seksualnego wykorzystywania jest destrukcyjny i trauma ta nie mija z chwilą, gdy ustają 
nadużycia. Jeśli w dzieciństwie byłaś molestowana, najprawdopodobniej aż do dziś doświadczasz długofalowych skutków, 
które rzutują na twoje funkcjonowanie w większości dziedzin codziennego życia.  
 Jednakże uzdrowienie jest możliwe. Możliwy jest nawet większy, nie limitowany rozkwit, który oznacza nie tylko 
ustąpienie symptomów. Rozkwit jest czymś więcej, niż tylko ich brakiem i możliwością normalnego funkcjonowania. 
Niesie ci radość z poczucia, że jesteś cała, ocalona. Daje pokój ducha, satysfakcję z życia i pracy, nieskażoną miłość i 
ufność w relacjach z przyjaznymi ludźmi oraz komfort przebywania w twoim własnym ciele.  
 Do niedawna większość literatury na temat kazirodztwa i nadużyć seksualnych dokumentowała tylko jego 
niszczące sutki, niewiele mówiąc o odzyskiwaniu zdrowia. Nasza książka traktuje przede wszystkim o zdrowieniu - o tym, 
co ocalenie zabiera, co daje, przed czym ratuje, jak jest odczuwane i jak przekształca twoje życie.  
 Mówi się: „Czas leczy rany.” To nie do końca prawda. Czas może przyćmić część bólu, ale głębokie uzdrowienie i 
przemiana nie nadejdą, nim świadomie się na to nie zdecydujesz. Zdrowienie z ran wczesnego wykorzystania wymaga 
długich lat. Nie jest możliwe bez zaangażowania, wytrwałości i poświęceń. Jednak jeśli masz gotowość, by ciężko nad 
tym pracować i sięgać po dobre źródła wsparcia i fachową pomoc terapeutyczną, nie tylko otrząśniesz się z dawnego 
koszmaru, ale i zaczniesz proces rozkwitu. Wierzymy w cud, ale poparty ciężką pracą.  

SKĄD MAM WIEDZIEĆ CZY BYŁAM WYKORZYSTYWANA?  
Czy, gdy byłaś małym dzieckiem lub nastolatką, ktoś:  
 Obmacywał cię, całował lub trzymał na sobie tak, by mieć seksualną gratyfikację? 
 Wymuszał na tobie seks oralny?  
 Gwałcił się lub w inny sposób penetrował? 
 Sprawiał, że musiałaś patrzeć na seksualne akty? 
 Sprawiał, że musiałaś słuchać rozerotyzowanych rozmów? 
 Obmacywał cię lub ranił twoje genitalia przy okazji kąpieli? 
 Poddawał cię zbędnym badaniom lekarskim dla zaspokojenia swych sadystycznych czy erotycznych żądz? 
 Pokazywał ci seksualne filmy lub inną pornografię?  
 Skłaniał cię do pozowania do seksualnych lub uwodzących fotografii? 
 Wciągnął cię lub zmuszał do prostytucji czy produkcji pronografii?2

 Zmuszał cię do udziału w rytuałach satanistycznych lub innych, gdzie byłaś torturowana fizycznie, psychologicznie 

1  Wszystkie trzy cytaty pochodzą z I Never Told Anyone: Writings by Women survivors of Child Sexual Abuse  Ellen Bass & 
Louise Thornton (New York: Harper & Row, 1983) 

2  Od pół do jednego miliona dzieci w naszym kraju (USA - przyp. tłum.) jest wciągnięta w prostytucję i pornografię. Wysoki 
odsetek z nich to najpierw ofiary kazirodztwa. Patrz: Sex Work: Writings by Women in the Industry, wydane przez Frederique 
Dellacosta & Proscilla Alexander, Pittsburgh: Cleis Press, 1987). 



lub seksualnie?  
 Są ludzie, którzy nie umieją przypomnieć sobie żadnych konkretnych faktów, jak te z powyższej listy, a mimo to 
mają silne przeświadczenie że w jakiś sposób zostali wykorzystani seksualnie. (Więcej o tym niżej w: „Ale ja nic nie 
pamiętam”). Kobiety trafiające do Ellen na warsztaty z kazirodztwa boją się często, że ich wykorzystanie było zbyt błahe, 
by uprawniać je do udziału w zajęciach. Mówią na przykład: „To nie było kazirodztwo; to był ktoś znajomy spoza rodziny,” 
„Miałam już czternaście lat, a to zdarzyło się tylko raz,” lub „To był mój brat, straszy o tylko rok ode mnie.”  
 Takie stwierdzenia świadczą tylko o silnym minimalizowaniu znaczenia nadużyć seksualnych, nie tylko przez 
same ofiary, ale i całe nasze społeczeństwo.” Fakt, że wskutek kazirodztwa ktoś ucierpiał bardziej niż ty, nie zmniejsza 
twojego cierpienia. Porównywanie ludzkiego bólu nie ma żadnego sensu.  
 Seksualne wykorzystywanie dzieci jest minimalizowane na wiele sposobów. Szczególnie groźne jest myślenie, że 
jeśli napastnik nie wepchnął ci członka w jakieś rozwarcie twojego ciała, to właściwie nic takiego się nie stało. To 
nieprawda. Głębokość zranień wskutek wykorzystania nie ma związku z głębokością penetracji i nie można tego określać 
tylko poprzez męskie genitalia. Pogwałcenie mierzy się całością twoich dziecięcych doświadczeń: ciała, uczuć, ducha, a 
także otaczającej cię atmosfery. Sam fizyczny akt nie musi być najbardziej niszczącym elementem wykorzystania. 
Oczywiście, że brutalny gwałt jest dla małego dziecka rozdzierająco bolesny, ale są też inne, fizycznie bezbolesne, formy 
wykorzystania, które nie zostawiają na ciele widocznych blizn.  
 Niektóre nadużycia wcale nie oznaczają fizycznego kontaktu. Wystarczy, że ojciec stał w drzwiach łazienki gdy 
się kąpałaś i gapił się lub rzucał sugestywne uwagi. Albo podglądał cię w toalecie. A może ktoś dorosły paradował po 
domu nago, ściągając twoją uwagę na swoje owłosione genitalia, lub tylko przechwalał się w twojej obecności swoimi 
seksualnymi możliwościami i czułaś w tym niejasne odniesienie do siebie. Czy też trener tenisa dręczył cię naleganiem, 
byś opowiadała mu w szczegółach, jak daleko posuwasz się w pieszczotach na randkach z twoim chłopcem. Jest bardzo 
wiele sposobów, w jakie możesz zostać seksualnie pogwałcona.  
 Istnieje także wykorzystanie seksualne na poziomie psychologicznym. Jeśli bez względu na to, jak cicho i 
skromnie się zachowujesz, ojczym stale wodzi za tobą wzrokiem lub kieruje go w takie miejsca twojego ciała, że czujesz 
się zawstydzona, popełnia nadużycie. Tak samo sąsiad, który intruzywnie obserwuje twoje rozwijające się z wiekiem 
ciało. Albo, gdy ojciec zabiera cię na schadzki z innymi paniami lub pisuje do ciebie romantyczne miłosne listy.  
 Także częstotliwość nadużyć nie jest wykładnikiem głębokości wykorzystania. Zdrada może dokonać się w jedną 
minutę. Na to, by wślizgnąć dłoń od majteczek córeczki wystarcza trzydzieści sekund, po których dla dziecka świat już 
nigdy nie będzie taki sam.  

ALE JA NIC NIE PAMIĘTAM 
 Dzieci często radzą sobie z wykorzystaniem poprzez zapomnienie go. W rezultacie możesz nie mieć żadnych 
świadomych wspomnień o doznanych nadużyciach. Możesz nawet nie pamiętać długich okresów z dzieciństwa. Mimo to 
coś jednak pamiętasz. Gdy ktoś dotyka cię w określony sposób, czujesz mdłości. Przerażają cię pewne słowa lub 
szczególny wyraz twarzy. Pamiętasz, że zawsze nie znosiłaś dotyku matki. W szkole, jeszcze w początkach liceum, spałaś 
zawsze w szczelnym ubraniu. Wielokrotnie wożono cię do lekarzy z powodu częstych infekcji waginalnych. 
 Możesz być przekonana, że nie masz wspomnień wykorzystania, ale gdy zaczynasz mówić o innych rzeczach, 
które pamiętasz, dołącza się do nich cała konstelacja uczuć, reakcji i przypomnień. Aby powiedzieć: „Zostałam 
wykorzystana seksualnie,” nie potrzebujesz tak niezbitych dowodów, jakie uznałby sąd. 
 Często świadomość, że zostałaś wykorzystana, zaczyna się od subtelnego przeczucia, jakiejś intuicji. Ważne jest, 
abyś ufała temu wewnętrznemu głosowi i szła za nim. Pamiętaj, że twoje uczucia są ważne i mają podstawy. Bardzo 
rzadko się zdarza, że ktoś, kto podejrzewa, że był wykorzystany, odkrywa potem, że jednak nie był. Bardzo często zaś 
postęp idzie w odwrotnym kierunku - od niejasnych przeczuć do potwierdzenia. Jeśli więc masz takie intuicyjne myśli, a 
w dodatku przejawiasz wiele symptomów, jest duże prawdopodobieństwo, że znajdą one pokrycie. Jeśli nie jesteś 
pewna, miej otwarty umysł i cierpliwość dla siebie. Z czasem to się wyklaruje.  

SIĘGANIE PO WSPARCIE 
 Bez względu na to, jak silna jest twoja determinacja, ocalenie się ze skutków kazirodztwa w pojedynkę jest 
niesłychanie trudne. Wielka część spustoszeń pochodzi przecież z milczenia i braku potwierdzeń w twoim otoczeniu. Jeśli 
usiłujesz zdrowieć przedłużając dawne osamotnienie i ciszę, porywasz się na rzecz w praktyce niemożliwą.  
 Jest podstawą, abyś znalazła choć jedną osobę, bliską i bezpieczną, z którą będziesz mogła dzielić się tak swoim 
bólem, jak i postępami. Może to być druga ofiara, lub grupa ofiar, lub ktoś zaufany z innej grupy wsparcia lub terapeutka 
znająca problem. Może to być też troszczący się o ciebie partner lub ktoś z rodziny, lub twoje podobnie wykorzystane 
rodzeństwo. Najlepiej, jeśli posiadasz wiele takich osób oraz kombinację kilku źródeł wsparcia. (O tym, gdzie szukać 
wsparcia możesz przeczytać na str. 321). 

GDZIE JESTEŚ TERAZ? 
 Możesz korzystać z naszej książki na każdym etapie swojego zdrowienia. Być może jeszcze nie zidentyfikowałaś 
się jako ofiara. Może dopiero zaczynasz dostrzegać związek między doznanymi nadużyciami, a ich wpływem na twoje 
życie. Lub, z drugiej strony, może już od lat kroczysz ścieżką zdrowienia i chcesz znaleźć jedynie potwierdzenie przebytej 
drogi. Niezależnie od tego, w jakim miejscu na niej się znajdujesz. książka ta zapewni ci konkretne sugestie, wsparcie i 
potwierdzenie twoich doświadczeń.  

CZYM  MOŻE  BYĆ  DLA CIEBIE  TA  KSIAŻKA 
 Czytanie naszej książki może działać jak katharsis. Kiedy zaczynasz zdawać sobie sprawę, że twoje życie ma 
sens i że nie jesteś jedyną, która w ten sposób cierpiała, doznajesz wielkiej ulgi. Jednakże na uldze nie wyczerpują się 
twoje doświadczenia.  



 Pracując nad naszą książką, udostępnialiśmy fragmenty rękopisu wielu ofiarom. W efekcie, kobiety te 
wychodziły z ukrycia, konfrontowały się z dawnymi oprawcami, umacniały swoją determinację do zdrowienia, czy też po 
raz pierwszy zaczynały otwarcie dzielić się tym z najbliższą osobą. U innych dokonywał się przełom w sferze własnej 
seksualności, Kolejne przynajmniej przestawały obwiniać siebie.  
 Jednakże równolegle kobiety te doznawały uczuć przerażenia, furii i udręki. Inne nawiązywały kontakt ze swym 
otorbionym żalem i bólem. Miewały zmory nocne, rozdzierające retrospekcje i nowe wspomnienia. U jednej z ofiar, 
trzeźwej alkoholiczki, wystąpiła silna obsesja picia. Kolejna zaczęła ostro walczyć z partnerem o swoje prawa w ich 
związku. Parę osób wróciło do przerwanej wcześniej terapii. A wszystkie stwierdzały, że ich życie uległo przemianie.  
 Jeśli, czytając, zaczniesz odczuwać dyskomfort lub nieznane wcześniej uczucia, nie wpadaj w popłoch; silne 
emocje są wkalkulowane w proces zdrowienia. Z drugiej strony, jeśli prześlizgujesz się pobieżnie przez wszystkie 
rozdziały, może to znaczyć, że nie czujesz się wystarczająco bezpieczna, by stanąć do konfrontacji ze swym 
wykorzystaniem. Lub być może zaczniesz radzić sobie z tekstem tak samo, jak radziłaś sobie z traumą - poprzez 
odłączenie uczuć. Jeśli tak będzie w twoim przypadku, zatrzymaj się, zrób przerwę, porozmawiaj o tym z kimś, kto cię 
wspiera i wróć do lektury za jakiś czas. Ważne jest abyś nie brnęła przez naszą książkę tak, jak brnęłaś przez swoje 
wykorzystanie: w odrętwieniu emocjonalnym i samotnie. Jeśli trafisz na fragment, który cię zatrzyma, pewnie będziesz 
miała z nim ciężką przeprawę. W takim wypadku nie zmuszaj się do czytania na siłę. Zacznij inny rozdział i wróć później. 
 Ważne jest abyś w trakcie czytania wglądała w siebie, zwracając uwagę na swoje myśli, uczucia i język ciała. 
Koncepcja zbudowania tak głębokiej więzi z samą sobą może wydać ci się obca. Jako kobiety, byłyśmy uczone spełniać 
potrzeby innych i nie oglądać się na własne, by nie posądzano nas o egoizm. Jednak zdrowienie wymaga gotowości 
stawiania własnego dobra na pierwszym miejscu.  
 Któregoś ranka, gdy Ellen odsłuchiwała pocztę głosową, jedna z wiadomości brzmiała: „Zadzwoniłam do ciebie, 
aby ci powiedzieć, że ja naprawdę zdrowieję. I że jest to najsłodsze uczucie, jakiego  kiedykolwiek zaznałam - stawać się 
całą. O-caloną.” 
 Ty również zasługujesz na to uczucie. 

 Spośród ponad dwustu ofiar, które współpracowało z nami ochotniczo przy powstawaniu tej książki, z 
pięćdziesięcioma rozmawiałyśmy naprawdę szczegółowo. Choć nie było możliwe przytoczenie w całości wszystkich ich 
historii, ale w tekście znalazły się przynajmniej fragmenty doświadczeń każdej z ich. Włączyłyśmy również wypowiedzi 
uczestniczek warsztatów „Nigdy o tym nie mówiłam,” jak i warsztatów dla partnerów i terapeutów ofiar. Wszyscy oni 
zgodzili się udostępnić nam swoje doświadczenia.  
 Przedstawiane w naszej książce ofiary różnią się pod względem wieku, rasy, pochodzenia, przynależności 
kulturowej, położenia ekonomicznego i orientacji seksualnej. Niektóre z nich żyją w stałych związkach partnerskich, inne 
w pojedynkę. Cześć jest matkami, cześć nie. Różnią się także okolicznościami i sposobami wykorzystania, a także typami 
oprawców. Są też na różnych etapach odzyskiwania zdrowia i różne mają podejście do tego procesu.  
 Każdy cytat, życiorys lub jego fragment pochodzi od ofiary, choć wiele z tych urywków nie jest w tekście 
sygnowanych. Czasem na jednej stronie spotkacie głosy nawet kilku kobiet. Podpisywanie wszystkich byłoby 
nieporęczne. Robiłyśmy to tylko w wypadkach, gdy miało to zasadnicze znaczenie dla opowieści lub gdy życzyła sobie 
sama ofiara. Mogła ona użyć własnego nazwiska, samego imienia pesudonimu bądź pozostać całkiem anonimowa. 
(więcej na temat imion i pseudonimów w dziale „Prawo wyboru,” p. 363.) Jako autorki i zarazem zdrowiejące ofiary, 
dzielimy się także własnym doświadczeniem.  
 Teksty poetyckie i literackie pochodzą od ofiar, osób je wspierających, partnerów i terapeutów. Są też inne 
poematy mogące być ważnym zobrazowaniem opisywanych doświadczeń.  
 Chociaż w tekście trafiają się wypowiedzi mężczyzn - partnerów ofiar i ludzi je wspierających - nie adresujemy 
naszej książki bezpośrednio do nich. Wiemy, że również wielu mężczyzn zostało wykorzystanych w dzieciństwie i oni tak 
samo zasługują na leczenie. Mimo, że postanowiłyśmy skupić się na doświadczeniach kobiet, gdyż te znamy najlepiej, 
nasza książka może być tak samo przydatna i dla mężczyzn, gdyż w większości aspektów zdrowienie z kazirodztwa i 
nadużyć seksualnych jest uniwersalne. Obecnie rozwija się silny ruch wsparcia także i dla wykorzystanej płci męskiej. 
Odpowiednie źródła zamieszczamy w dziale: „Dla wykorzystanych mężczyzn,” (str. 557). 

 „Nigdy o tym nie mówiłam” to prowadzone przez Ellen warsztaty terapeutyczne dla ofiar seksualnego 
wykorzystania w dzieciństwie. Zbiera się na nich każdorazowo od dziesięciu do dwudziestu kobiet, tworząc 
niepowtarzalny klimat wsparcia, zaufania, szczerości i bezpieczeństwa, który pozwala im odkryć i przeżyć uczucia, 
odżałować wykorzystanie, nabrać siły i świętować fakt, że je przetrwały.  
 Uczestniczki proszone są o opisanie swojego wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Bardzo często bowiem 
ofiary zaprzeczają tym doświadczeniom, trywializują je lub noszą fałszywy lub spaczony ich obraz. Ponieważ pisanie 
pozwala odkryć własną prawdziwą rzeczywistość, jest ważnym narzędziem w zdrowieniu. W ten sposób najlepiej możesz 
stwierdzić: „Rzeczywiście mi to zrobiono. Rzeczywiście to było potworne. To mnie rzeczywiście spustoszyło. Cała wina i 
odpowiedzialność za to leży po stronie dorosłego. On był oprawcą; ja byłam - i jestem - niewinna.” 
 Cofając się pamięcią do początków twojego życia i opisując, co wtedy zaszło, zaczynasz doświadczać także 
utraconych uczuć i stajesz się zdolna je przeżyć i odżałować stratę dzieciństwa. Otwierasz w sobie trumny, gdzie 
pogrzebałaś pamięć i ból, odrazę i wściekłość. Odzyskujesz i ożywiasz własną historię.  

O HISTORIACH ZAWARTYCH W KSIĄŻCE

JAK ROBIĆ ĆWICZENIA PISEMNE



DLACZEGO NA PIŚMIE? 
 Praktyczny atut metody pisania polega na tym, że jest zawsze pod ręką. I o trzeciej nad ranem, gdy budzi cię 
poczucie szalonego osamotnienia lub lęk a nie chcesz budzić partnera, i w sytuacji gdy wszyscy wspierający bliscy 
wyjechali, a u terapeutki włącza się automatyczna sekretarka i nawet kot włóczy się poza domem - pisanie jest ciche, 
tanie, poręczne i skuteczne. Dzienniczek może ci pomóc namierzyć, co rzeczywiście czujesz, czego ci trzeba, co myślisz, 
co chcesz wypowiedzieć i jak zamierzasz poradzić sobie z daną sytuacją.  

KAŻDY JEST W STANIE PISAĆ 
 Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w profesjonalnych warsztatach, czy też w samopomocowych grupach 
wsparcia dla ofiar, pisanie jest jednakowo skutecznym instrumentem w leczeniu. Nie musisz być pisarką; możesz nawet 
nie lubić pisać. Możesz mieć niskie wykształcenie i robić błędy lub uważać, że masz koszmarny styl. To nie ma żadnego 
znaczenia. Każde pisanie skutkuje.  
 Zdarzają się osoby mające jakąś specjalną obawę przed wzięciem pióra i zeszytu. Może to być matka, która 
zawsze grzebała w twoich rzeczach i czytała twoje listy. Albo ojciec - nauczyciel języka lub literat, który krytykował każde 
twoje wypracowanie. Mogła to być najbliższa przyjaciółka, która puściła w obieg po szkole twój pamiętnik. Jeśli masz za 
sobą takie przeżycia, zrozumiałe, że możesz się bać przelewania słów na papier. Jednak każdy człowiek ma głęboką 
potrzebę wyrażania siebie. Możesz korzystać i z innych jej form niż pióro, jednak jeśli zdecydujesz się na to, by usiąść i 
zacząć pisać, nawet dawne blokady cię nie zatrzymają. Wiele ofiar, które z początku czuły silny opór przed pisaniem, 
przerobiło podane ćwiczenie ogromnie na tym korzystając.  

CZAS I MIEJSCE 
 Wybierz taki czas i takie miejsce, aby ci nikt nie przeszkadzał. Zasługujesz na nie, mimo że może to wymagać 
pewnego wysiłku organizacyjnego. Pół godziny za każdym razem to najodpowiedniejsze porcje. Choć, jeśli zechcesz, 
oczywiście możesz pisać dłużej, jednak wyznaczenie sobie górnej granicy da ci większy komfort.  
 Ponieważ pisanie o przeżytych nadużyciach seksualnych może wydobyć na wierzch niezwykle silne uczucia, nie 
wciskaj twoich trzydziestu minut między obiad a odebranie dzieci z przedszkola. Dobrze jest mieć zapas czasu dla siebie, 
abyś mogła „zasymilować efekt swojego pisania.  

BYCIE SŁYSZANĄ 
 Samo zapisanie twoich doświadczeń, choć bardzo pomaga, nie wystarcza. Najlepiej, jak potem możesz podzielić 
się tym z zaufaną osobą. Przeczytaj więc twoją pracę komuś, kto potrafi słuchać cicho, uważnie i z empatią i udzieli ci 
wspierających zwrotów. Upewnij się, czy wybrana osoba jest dla ciebie bezpieczna - czy w żaden sposób nie nadużyje cię 
znowu.
 Jeśli nie masz akurat nikogo, kto mógłby wysłuchać twojej pracy, przeczytaj ją na głos sobie - przecież to też 
będzie czytanie jednemu uważnemu słuchaczowi. Wypowiedzenie zapisanych słów głośno czyni je bardziej realnymi.  
 Jeśli zdecydujesz się, na przeczytanie pracy komuś, kto nie ma doświadczeń w odbieraniu historii osobistych, 
powiedz tej osobie przedtem czego od niej oczekujesz. Na przykład, że chcesz, aby nie przerywała, nie krytykowała i nie 
osądzała cię. Możesz poprosić ją o pytania, które pomogą ci opowiedzieć więcej, lub chcieć, aby nic nie mówiła. Możesz 
chcieć utulenia, lub nie. Ludzie zwykle reagują w odpowiedniejszy sposób, gdy wiedzą, czego od nich chcemy.  

PODSTAWOWA METODA 
 Zapomnij o wszystkich zasadach, jakich cię uczono na temat pisania. Działaj poza jakimikolwiek schematami. To 
ma się wylewać z ciebie spontanicznie, w niczym nie skrępowany sposób, jak strumień poza świadomością. Nie twórz 
dzieła artystycznego ani niech cię nie obchodzi, czy to będzie miało dla kogokolwiek sens. Abyś mogła przelać na papier 
wszystko, co potrzeba, twój wewnętrzny cenzor musi spać. 
 Pisz bez przerywania. Idź takim krokiem, jaki jest dla ciebie najwygodniejszy, non stop. Jeśli utkniesz lub do 
głowy przestaną ci spływać jakiekolwiek myśli, możesz pisać: „To jest najgłupsze ćwiczenie, jakie zadano mi w życiu” lub 
„Zrobiłam się głodna; ciekawe czy to już pora posiłku.” Jedna z ofiar, opisując w ten sposób swoje kazirodztwo, co kilka 
linijek wplatała zdanie: „Nie mogę nic więcej powiedzieć,” po czym dopowiadała więcej. Pozwalając sobie na powiedzenie 
nie - na odmowę posuwania się dalej - za każdym razem umożliwiała sobie parę następnych kroków, aż dobrnęła do 
końca i opisała wszystko.  
 Nie musisz używać pełnych zdań, dbać o ortografię czy interpunkcję. Może to być polski lub każdy inny język - 
na przykład taki, jakiego dawno temu używano w twoim domu; w takim przypadku zapewne w nim zapamiętałaś 
wydarzenia. Jeśli byłaś wykorzystywana nim jeszcze nauczyłaś się mówić, twój tekst może przybrać postać dziecięcego 
kwilenia. 

___________ 



CZĘŚĆ PIERWSZA 
INWENTURA 

 Co i rusz ludzie mi mówią: „Dlaczego to teraz wyciągasz?” Dlaczego? DLACZEGO?  Bo TO opanowało każdy 
skrawek mojego życia. Dotknęło mnie w każdy możliwy sposób. Zniszczyło w moim życiu wszystko, co miało jakąkolwiek 
wartość. Odcięło mi dostęp do wewnętrznej harmonii i wzrostu. Odcięło mnie od zdolności czystego kochania. Zabrało mi 

moje dzieci. Odebrało szanse na jakiekolwiek spełnienie w świecie. Gdybym miała harmonijne dzieciństwo, dziś 
mogłabym być wszystkim. Wiem, że każde zranienie, z którym teraz się nie uporam, stanie się jeszcze jednym ciężarem 

do niesienia przez resztę moich dni. Nie obchodzi mnie, czy zdarzyło się to pięć, pięćdziesiąt czy pięćset lat temu! 
Wykorzystanie ma na mnie wpływ przez cały ten czas, a to ma znaczenie. Ma ogromne znaczenie.  

- Jennierose Lavender, ofiara, lat czterdzieści siedem 

 Długofalowe skutki wykorzystania seksualnego w dzieciństwie mogą być tak rozległe, że nieraz trudno dokładnie 
określić, w jaki sposób cię dotknęły. Przenikają wszystko: twoje poczucie siebie, twoje intymne związki, twoją 
seksualność, rodzicielstwo i wychowywanie dzieci, życie zawodowe, a nieraz i zdrowie psychiczne. Gdzie nie spojrzysz, 
widzisz skutki. Mówiąc o nich, jedna z ofiar używa takiego porównania:  

 To tak, jak na obrazkach z Highlights for Children. Tu rower schowany na drzewie, tam banan sterczący z 
czyjegoś ucha I wszyscy jacyś powykręcani, jakby wywróceni na lewą stronę. A pod obrazkiem zdanie: „Wskaż, 
co tutaj jest popsute.” Tymczasem na naszym rysunku tyle jest rzeczy pogiętych i nie na swoim miejscu, że 
prościej byłoby spytać: „Co nie jest popsute?”  

 Większość ofiar jest tak pochłonięta sposobami, by przetrwać z traumą, że nie umie dostrzec, w jaki sposób ona 
je rani. Nie możesz jednak zacząć uzdrawiania, jeśli nie uprzytomnisz sobie obszarów, które go potrzebują.  
 Ponieważ wykorzystanie seksualne jest tylko jednym z czynników, jakie zaważyły na twoim rozwoju, nie zawsze 
udaje się oddzielić jego skutki od innych wpływów. Czy twoje poczucie własnej wartości jest niskie dlatego, że gdy byłaś 
mała tatuś wkładał ci rękę do majteczek, macał cię i podniecał się tobą, czy też dlatego, że jesteś Afroamerykanką 
wychowaną w rasistowskim otoczeniu? Lub może rosłaś w środowisku, które pomiatało kobietami? Albo matka była 
alkoholiczką? Czy też molestował cię nauczyciel, gdy miałaś dziewięć lat? Najczęściej wiele czynników tego typu 
współpracuje nad tym, kim czujesz się dzisiaj.  
 Skutki jakich doświadczasz w następstwie wykorzystania wynikają w dużej mierze też z dawnego podejścia 
otoczenia. Jeśli ujawnienie nadużyć przez dziecko spotyka się z przyjęciem, współczuciem i natychmiastową interwencją, 
natychmiast też zawiązuje się proces zdrowienia. Lecz jeśli nikt nie reagował na twój ból i sygnały, lub jeśli nie wierzono 
ci i zwalano winę na ciebie, albo gdy doznawałaś dalszej traumy, spustoszenia ulegały spotęgowaniu. Kolejne urazy i 
problemy dochodzą nieraz również wskutek sposobów, za pomocą których starałaś się przetrwać ze swym 
wykorzystaniem.  
 Ofiary są dotknięte traumą w bardzo różny sposób. Możesz świetnie radzić sobie w jednej dziedzinie życia i być 
kompletnie rozłożona w innej. Na przykład jesteś kompetentna w pracy czy wychowywaniu dzieci, ale masz problem z 
bliskością z ludźmi. Wielu ofiarom dokucza też stałe, męczące poczucie, że coś z nimi jest nie w porządku. U innych 
spustoszenia są tak rozległe, że rodzą poczucie zmarnowania całego życia.  

 Jeśli o mnie chodzi, skradziono mi całe życie. Nie stałam się taką, jaką powinnam się stać. W młodości nie 
zdobyłam wykształcenia, jakie mogłam. Za wcześnie wzięłam ślub. Potem schowałam się za mężem i nie 
nawiązywałam żadnych kontaktów z innymi ludźmi. Moje życie wewnętrzne było bardzo ubogie. Wiem, że nigdy 
nie jest za późno, ale zaczęłam układać moje sprawy dopiero po trzydziestu ośmiu latach. A teraz nie wszystko da 
się odrobić. Bywa, że ta świadomość strat eksploduje u mnie złością.  

 Skutki wykorzystania seksualnego w dzieciństwie są wyjątkowo niszczące, ale nie muszą trwać na wieki. 
Czytając ten rozdział będziesz pewnie w wielu miejscach kiwać głową i mówić: „Mhm-hm, tak, i jak też.” Będziesz mogła 
dostrzec - być może po raz pierwszy - w jaki sposób ta trauma odcisnęła się na twoim życiu. Śledząc podaną niżej listę, 
odpowiadaj sobie, jak i gdzie zostałaś dotknięta przez nadużycia. Inwentura będzie dla ciebie zapewne bolesna, lecz jest 
w swej istocie częścią procesu zdrowienia.  

 Zadając ci powtarzane w każdym punkcie listy pytanie: „Gdzie jesteś teraz?” myślimy o pełnym spektrum 
konsekwencji, jakie spadają na ofiary. Robimy to, byś mogła uczciwe spojrzeć na piętno, jakie aż do dziś wykorzystanie 
wywiera na twoim życiu. Podana niżej lista nie jest instrumentem diagnostycznym, który wyjaśni ci dylemat: byłaś czy 
nie byłaś seksualnie molestowana lub gwałcona w dzieciństwie.  
 Niektóre efekty wykorzystania seksualnego są bardzo specyficzne - jak np. intruzywne obrazy dawnych scen 
molestowania podczas gdy kochasz się z partnerem. Inne mają charakter bardziej ogólny - jak np. niskie poczucie 
własnej wartości lub trudność w komunikowaniu i wyrażaniu uczuć -  i mogą też pochodzić ze zranień innego typu. Także 

SKUTKI WYKORZYSTANIA: ROZPOZNANIE SPUSTOSZEŃ



nadużycia fizyczne i emocjonalne prowadzą do wielu symptomów z naszej listy.  
 Jeśli rozpoznajesz swoje problemy w opisanych skutkach, lecz nie jesteś pewna czy byłaś wykorzystywana 
seksualnie, nie czuj się w obowiązku uważać się za ofiarę wcześniej, niż będziesz gotowa. Opiekuj się sobą i bądź dla 
siebie łagodna. Znajdź wsparcie i pracuj nad zdrowieniem z tego, czego już jesteś pewna. Pamiętaj, że z czasem twoja 
historia będzie się stawać coraz bardziej przejrzysta.  

POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI I SIŁY 
 Jeśli byłaś wykorzystana, twoje granice, twoja zdolność mówienia nie, twoje poczucie sprawczości i kierowania 
własnym życiem - wszystko to zostało zniszczone. Czujesz się bezsilna. Wykorzystanie seksualne zostawiło cię z 
poczuciem zbrukania i poniżenia, kodując ci przekaz, że jesteś prawie całkiem lub całkiem bezwartościowa. Jakkolwiek 
się starałaś, nie mogłaś sama przełamać tych przekonań i niemocy.  
 Jeśli jako dziecko ujawniałaś komuś, co cię spotykało, prawdopodobnie ignorowano cię, lub mówiono, że sama 
tego chciałaś lub sprowokowałaś, czy że masz o tym zapomnieć i milczeć. Mogłaś zostać obwiniona o wszystko. Twoja 
prawda została zaprzeczona lub wypaczona i musiałaś czuć się z tym jak idiotka. Zamiast uznać rodziców (czy innych 
oprawców) za ludzi złych i niebezpiecznych dla ciebie, doszłaś do wniosku, że sama jesteś zła i nie zasługujesz na troskę, 
a tylko właśnie na wykorzystanie. A również, że twoim zadaniem jest troszczyć się o oprawców i współczuć im. Czułaś się 
wyalienowana i samotna.  
 Wielu wykorzystywanym dzieciom powtarza się potem, że nigdy nie odniosą sukcesu, nie staną się samodzielne, 
że są głupie bądź nadają się co najwyżej do seksu. Z takimi wpojonymi komunikatami naprawdę ciężko jest uwierzyć w 
siebie.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy czujesz się brudna, zła lub pełna winy i wstydu? 
 Czy czujesz się bezsilna, właśnie jak ofiara? 
 Czy czujesz się inna od pozostałych kobiet? 
 Czy czujesz gdzieś głęboko, że coś z tobą jest nie w porządku? Że gdyby ludzie znali cię naprawdę, odwróciliby się? 
 Czy masz skłonność do niszczenia siebie lub popełnienia samobójstwa? Lub może pragniesz samoistnie umrzeć? 
 Czy darzysz się nienawiścią? 
 Czy troska i życzliwość dla siebie są czymś niemal nie do pomyślenia? Czy nie umiesz cieszyć się z dobrego 

samopoczucia? 
 Czy trudno ci ufać własnym spostrzeżeniom i intuicjom?  
 Czy czujesz się niezdolna, by chronić siebie w niebezpieczeństwie? Czy w późniejszym wieku doświadczałaś 

ponownych wiktymizacji (gwałtów, napaści, maltretowania)?  
 Czy brak ci poczucia własnego interesu, własnych zdolności i własnych celów w życiu?  
 Czy masz trudności ze zmotywowaniem się do działania? Czy często czujesz się sparaliżowana? 
 Czy odczuwasz lęk przed sukcesem lub osiągnięciem celu? 
 Czy zwykle nie kończysz zaczętych rzeczy?  
 Czy czujesz, że aby żyć musisz być doskonała?  
 Czy pracą lub osiągnięciami starasz się przykryć emocje pochodzące z innych dziedzin życia?  

UCZUCIA 
 Jako dziewczynka nie mogłaś sobie pozwolić na doświadczanie pełnych wymiarów zagrożenia, bólu i złości z 
jakimi musiałaś żyć. To by cię całkiem zniszczyło. Nie byłabyś w stanie wykonać prostego dodawania z pierwszej klasy, 
gdybyś dopuściła do siebie pełnię noszonego smutku. Nie mogłaś też rozważać ucieczki z domu ani zabicia rodzica, gdyż 
to od niego zależało twoje fizyczne przetrwanie.  
 Ponieważ twoja czysta, niewinna miłość dziecięca i zaufanie zostały zdradzone, zakodowałaś sobie, że nie 
możesz polegać na swych uczuciach. Uczucia, które wyrażałaś, były przecież pomijane, zaprzeczane lub podlegały 
manipulacjom. Byłaś ignorowana; mówiono ci, że nie masz się czym martwić, a potem byłaś znów atakowana seksualnie.  
 Wobec tego, że dorośli w twoim otoczeniu nie panowali nad własnymi emocjami, odebrałaś przekaz, że uczucia 
prowadzą do przemocy, wykorzystania lub destrukcji. Przecież ich złość oznaczała bicie cię lub rzucanie talerzami. 
Musiałaś wypracować sobie mechanizmy blokowania uczuć, by uciec przed cierpieniem, fizycznym i emocjonalnym. Ból 
sam w sobie był zbyt niszczący, poza tym być może nie chciałaś dać prześladowcy satysfakcji z widoku twoich łez. 
Ponieważ jednak bez chemii nie da się blokować uczuć selektywnie, po prostu przestałaś czuć cokolwiek.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy masz trudność z rozpoznawaniem i odróżnianiem swoich uczuć?  
 Czy trudno ci wyrażać własne emocje?  
 Czy nie umiesz cenić uczuć i używasz ich co najwyżej do samousprawiedliwień? 
 Czy złość jest dla ciebie nie do zniesienia? A smutek? Szczęście? Spokój?  
 Czy większość czasu żyjesz w emocjonalnym chaosie?  
 Czy nie doznajesz pełnego spektrum uczuć i operujesz najwyżej kilkoma?  
 Czy jesteś podatna na depresję? Na koszmary nocne? Na ataki paniki?  
 Czy kiedykolwiek bałaś się, że zwariujesz?  
 Czy boisz się własnych doznań? Czy nieraz wymykają ci się one spod kontroli?  
 Czy kiedykolwiek używałaś przemocy lub posługiwałaś się niszczącą, agresywną złością?  



CIAŁO 
 Dzieci uczą się świata poprzez swoje ciało. Kiedy zostajesz wykorzystana seksualnie, dowiadujesz się, że świat 
wcale nie jest bezpiecznym miejscem. Poprzez ciało doświadczasz bólu, często także i fizycznego, zdrady zaufania oraz 
sprzeczności dotyczących seksualnego podniecenia. Jeśli reagowałaś podnieceniem seksualnym i rozkoszą, do czego 
przecież nie dążyłaś, zostawałaś z przekonaniem, że nawet twoje ciało cię zdradziło. Aby uniknąć takich uczuć i przeżyć, 
dziecko w chwili doznawania nadużyć często opuszcza swoje ciało lub stara się je znieczulić najlepiej jak potrafi.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy przez większość czasu nie potrafisz być obecna w swoim ciele? Czy zdarzało ci się mieć poczucie, jakbyś je 

opuszczała?  
 Czy zdarzało ci się używać alkoholu, narkotyków czy jedzenia w sposób, który cię niepokoił?  
 Czy trudno ci przeżywać pełne spektrum uczuć w swoim ciele? Czy wpadasz w odrętwienie?  
 Czy masz kłopoty z uświadamianiem sobie sygnałów jakie ci wysyła ciało (głód, lęk, zmęczenie, ból)? Czy nie umiesz 

czuć się w sobie jak w zamieszkiwanym przez siebie domu?  
 Czy cierpisz na jakieś choroby mogące mieć związek z traumą wykorzystania?  
 Czy takie zajęcia jak taniec, kąpiel, sport lub piesze wycieczki nie sprawiają ci przyjemności?  
 Czy kiedykolwiek intencjonalnie zadawałaś sobie ból, kaleczyłaś swoje ciało lub wykorzystywałaś je seksualnie?  

BLISKOŚĆ 
 Emocjonalny i duchowy budulec dla bliskości - dla dawania i przyjmowania, ufności i nie zawodzenia zaufania 
innych - przyswajany jest w dzieciństwie. Jeśli dziecko otrzymuje stałą, pełną miłości uwagę, rozwija zdolność do 
tworzenia  i podtrzymywania w życiu dorosłym więzi pełnych odpowiedzialności i troski. Niestety, jeśli dozna ono 
wykorzystania, jego naturalne zaufanie ulega zniszczeniu. Mówiono ci może: „Tatuś dotyka cię w ten sposób, bo bardzo 
cię kocha” lub „Uczę cię tego, abyś w przyszłości mogła być dobrą żoną i umiała zadowolić partnera. Rosłaś więc z 
niejasnymi, fałszywymi i sprzecznymi komunikatami na temat bliskości, różnic między seksem a miłością, zaufaniem i 
zdradą.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy trudno ci komukolwiek zaufać. Czy masz bliskich przyjaciół?  
 Czy możesz sobie wyobrazić siebie w zdrowym intymnym związku?  
 Czy trudno ci dawać i przyjmować troskę? Być ciepłą i uczuciową?  
 Czy boisz się ludzi? Czy czujesz się wyalienowana lub samotna?  
 Czy masz skłonność do angażowania się w ludzi nieodpowiednich lub nieosiągalnych?  
 Czy kiedykolwiek byłaś w związku z człowiekiem, który przypominał dawnego oprawcę?  
 Czy często czujesz się zdominowana?  
 Czy możesz stwierdzić, że każdy z twoich związków był dysfunkcjonalny? 
 Czy masz trudności w zaangażowaniu się na stałe? Czy boisz się ślubu? Czy wpadasz a panikę, gdy ludzie zbliżają się 

do ciebie?  
 Czy choć potrafisz być blisko ze znajomymi, nie udaje ci się to w stałym związku z partnerem?  
 Czy odkrywasz, że właśnie znów wczepiłaś się i „wisisz” na kimś, na kim ci zależy?  
 Czy ciągle na nowo sprawdzasz innych i testujesz więzi z nimi?  
 Czy spodziewasz się lub z góry zakładasz, że ludzie cię porzucą?  
 Czy nie potrafisz mówić nie? 

SEKSUALNOŚĆ  
 Wykorzystanie w dzieciństwie okrada cię trwale z naturalnej seksualności. Zostałaś wciągnięta w seks 
przedwcześnie, podstępem i według „rozkładu jazdy” dorosłych. Byłaś zmuszona odpowiadać na ich seksualne dewiacje - 
zaspokajać pragnienia, jakie mogłaby zaspokoić tylko inna osoba dorosła. Nigdy nie miałaś szansy dojrzewać naturalnie i 
naturalnie doświadczać swych pragnień - od wewnątrz, z rówieśnikami i o właściwym czasie. Podniecenie seksualne 
zostało w tobie powiązane z poczuciem wstydu, upokorzenia, wstrętu, bólu i przedmiotowości. Splamione zostało 
również twoje przeżywanie rozkoszy. A pożądanie (pożądliwość oprawcy) zaczęło być niebezpieczną, nie dająca się 
kontrolować siłą służącą ranieniu ciebie.  
 Dziecko często opuszcza swoje ciało podczas seksualnych ataków oprawcy. Mogłaś więc mieć doznania podobne 
do tego, jakbyś przeszła śmierć kliniczną. Znieczulałaś się kompletnie albo całkiem znikałaś. Musiałaś bowiem odłączać 
się od seksualnych nadużyć.  
 Jeśli wykorzystanie połączone było z okazywaniem ci uczucia - jeśli zostałaś uwiedziona - twoja potrzeba 
miłości, troski i opieki została skierowana na tor seksu. Nie nauczyłaś się nigdy inaczej zaspokajać tych duchowych 
potrzeb.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy masz trudności z byciem obecną w trakcie miłosnego aktu z partnerem? Czy znieczulasz się, stajesz się oziębła 

lub wpadasz a panikę?  
 Czy używasz seksu do zaspokajania potrzeb nieseksualnych? Czy nie potrafisz przyjąć zaopiekowania i bliskości w 

inny, pozaseksualny sposób?  
 Czy kompulsywnie unikasz seksu lub wchodzisz w taki seks w jaki nie chcesz i z kim nie chcesz? Czy nie umiesz 

powiedzieć nie?  



 Czy masz poczucie, że niemal cała twoja wartość to seksualność?  
 Czy masz trudności z wejściem w seks z partnerem, który cię kocha i szanuje? Czy zdarzyło ci się być z kimś, to cię 

wykorzystywał seksualnie?  
 Czy uprawiałaś prostytucję? Czy używałaś swojej seksualności dla innych zysków? Lub w sposób noszący znamię 

nadużyć?  
 Czy nie doznajesz seksualnej rozkoszy? Seksualnych pragnień? Czy uważasz, że przyjemność z seksu to coś złego? 
 Czy uprawiałaś masturbację raniąc się lub fundując sobie upokorzenie i poczucie degradacji?  
 Czy miewasz poczucie, że seks jest czymś wstrętnym lub że ty jesteś wstrętna bo jesteś seksualna?  
 Czy podnieca cię przemoc, fantazje sadystyczne lub kazirodcze?  
 Czy aby czuć się bezpiecznie musisz kontrolować wszystko, co dotyczy seksu?  
 Czy podczas seksualnego aktu z partnerem miałaś kiedyś retrospekcje swojego wykorzystania?  
 Czy wchodzisz w seks gdy ty tego nie chcesz, lecz chce twój partner?  
 Czy kiedykolwiek wykorzystywałaś seksualnie drugą osobę?  

DZIECI I ICH WYCHOWYWANIE 
 Jeśli byłaś wykorzystywana we własnej rodzinie, lub twoja rodzina nie chroniła się przed nadużyciami i nie 
wspierała, to znaczy że wychowywałaś się w dysfunkcjonalnym domu. Ominął cię dobroczynny model zdrowych ról. I 
zanim nie staniesz oko w oko ze swoim wykorzystaniem i nie zaczniesz zdrowieć z jego skutków, najprawdopodobniej 
będziesz powielać ten chory model wychowywania dzieci, jakiego sama zaznałaś.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy przy dzieciach czujesz się przestraszona lub przeżywasz dyskomfort?  
 Czy kiedykolwiek wykorzystywałaś je lub bałaś się, że to zrobisz?  
 Czy trudno ci wtytczyć przejrzyste granice w obcowaniu z dziećmi? Lub znaleźć równowagę między ich potrzebami, a 

twoimi?  
 Czy bycie blisko w własnymi dziećmi jest dla ciebie nieznośne? Czy czujesz dyskomfort okazując im uczucia?  
 Czy miewałaś trudność z chronieniem dzieci pozostających pod twoją opieką?  
 Czy jesteś nadopiekuńcza?  
 Czy uczysz swoje dzieci chronienia siebie? Czy uczciwie i w sposób odpowiedni do ich wieku rozmawiasz z nimi o 

seksie?  

RODZINA PIERWOTNA 
 W rodzinach kazirodczych wszystkie więzi są zaburzone i wypaczone. Tak istotne dla zdrowego funkcjonowania 
zaufanie, dzielenie się, otwartość i bezpieczeństwo nie istnieją. W ich miejsce zjawia się tajność, izolacja i lęk. Jeśli twoim 
oprawcą był ktoś z rodziny, mogłaś być oddelegowana do roli tzw. kozła ofiarnego, któremu powtarza się stale, że jest 
osobą pomyloną lub złą. Mogłaś więc czuć się wyizolowana, odcięta od opiekuńczych kontaktów z innymi.  
 Ponieważ nadużyciom seksualnym popełnianym na dzieciach często towarzyszą silne uzależnienia, jak 
alkoholizm czy narkomania, jest duża szansa, że musiałaś radzić sobie także i z tymi problemami. W takim razie oznacza 
to, że byłaś zmuszona dźwigać w dzieciństwie dorosłą odpowiedzialność za ludzi dorosłych.  
 Jeśli twoim oprawcą był ktoś spoza rodziny, a w domu nie słuchano cię odpowiednio, wchłonęłaś przekonanie, 
że twój ból jest nieważny, oraz pewność, że nie możesz polegać na najbliższych jeśli chodzi o choćby elementarną 
ochronę.  

Gdzie jesteś teraz? 
 Czy relacje w twojej rodzinie są trudne, napięte i nie czerpiesz z nich satysfakcji? 
 Czy wykorzystanie seksualne nadal jest w twojej rodzinie tajemnicą lub tematem tabu? Czy brakuje ci wsparcia ze 

strony bliskich?  
 Czy po kontakcie ze swoją rodziną dostajesz obłędu, czujesz się „przetrącona” lub wpadasz w depresję? Czy 

doświadczasz odrzucenia z ich strony? 
 Czy niemożliwa jest konfrontacja z oprawcą lub opowiedzenie pozostałym członkom rodziny o twoim wykorzystaniu?  
 Czy przebywając z nimi nigdy nie czujesz się bezpiecznie?  
 Czy oczekujesz od nich, że się zmienią? Zaopiekują się tobą? Przyjmą twój punkt widzenia? Uwierzą ci? Czy nadal 

masz wobec nich nierealistyczne nadzieje?  
 Czy nadal dochodzi do kazirodztwa w twojej rodzinie?  

I TY MOŻESZ WYZDROWIEĆ ZE SUTKÓW WYKORZYSTANIA 
 Jeśli czujesz się przerażona treścią tego rozdziału, pamiętaj że masz za sobą to, co najtrudniejsze: samo 
wykorzystanie. Przeżyłaś je, wbrew tym potwornym okolicznościom. Te same zranienia. które tak dramatycznie podcięły 
ci skrzydła, wyposażyły cię również w wiele wewnętrznych zasobów koniecznych są w zdrowieniu. Taką zaletą, którą ma 
na pewno każda ofiara, jest siła. A wraz ze zrozumieniem, co trzeba zrobić, by odzyskać zdrowie, siła ta prowadzi prosto 
do postawienia granic i determinacji. „Nie ma szans. Nikt już nie będzie mnie więcej posuwał!” - powiedziała jedna z 
ofiar.  

ĆWICZENIE PISEMNE: SKUTKI JAKICH DOZNAŁAM 
 (Zerknij na podstawową metodę pisania ćwiczeń na stronie 32)  



 Napisz w jaki sposób jesteś jeszcze we władzy wykorzystania. Co nadal dźwigasz na sobie - w kategoriach 
twoich uczuć, poczucia własnej wartości, pracy zawodowej, związków i seksualności. W jaki sposób twoje życie jest nadal 
trawione bólem i ograniczone skutkami traumy?  
 Napisz o sile, którą w sobie rozwinęłaś wskutek konieczności radzenia sobie z wykorzystaniem. Pomyśl i poczuj, 
jak wiele kosztowało się to, by przetrwać? Jakie twoje mocne strony sprawiły, że udało ci się to? Wytrwałość? 
Elastyczność? Samowystarczalność? Pisz o swojej sile z poczuciem dumy.  

Prawie całe moje życie polegało na radzeniu sobie. (ofiara, lat trzydzieści pięć) 

 Aby jakoś przeżyć z traumą wykorzystania stale musiałaś się zmagać. Zapewne masz za sobą ciąg zachowań 
pozwalających ci poradzić sobie. Być może uciekałaś z domu lub sięgałaś po alkohol czy narkotyki. A może stałaś się 
mistrzynią osiągnięć - nagradzaną, celującą w szkole, sprawującą opiekę nad młodszym rodzeństwem i prowadzącą dom. 
Może całkiem wyparłaś pamięć krzywd jakie ci wyrządzono, porzuciłaś siebie, zamknęłaś się w sobie lub wykasowałaś 
wszelkie uczucia. Z tak skąpymi zdolnościami do troszczenia się o siebie, a mimo to przetrwałaś - za pomocą środków, 
które były dostępne.  
 Wiele ofiar krytykuje się za swoje sposoby radzenia sobie. Możesz nie chcieć przyznać się do niektórych swoich 
zachowań lub nie chcieć z nich zrezygnować. Jednak zmagania i radzenie sobie nie są rzeczami, których trzeba się 
wstydzić. Liczy się to, że przeżyłaś, więc ważne jest uhonorować ten fakt.  
 O ile jedne z twoich sposobów radzenia sobie obdarzyły cię siłą (np. zdolność odnoszenia sukcesów, wydolność 
w pracy, samowystarczalność, bystre poczucie humoru, świetne radzenie sobie w kryzysach), o tyle inne stały się 
niszczącymi kompulsjami (kradzieże w sklepach, zaciąganie długów, uzależnienie od seksu, od jedzenia, alkoholu, 
narkotyków, itd.) Często też jeden typ zachowań posiadał zarówno dobre jak i złe strony. W tym przypadku zdrowienie 
wymaga ich rozdzielenia. Uhonorować swoją siłę możesz dopiero, gdy zmienisz się i odrzucisz destrukcyjne zachowania i 
wzorce, które ci już nie służą.  
 Czytając o różnych sposobach radzenia sobie odkryjesz, że jedne z nich są powszechne dla niemal wszystkich 
ofiar. Inne są bardziej specyficzne i nie zawsze będą ci znane. Identyfikacja własnych strategii przetrwania jest 
zasadniczym i pierwszym krokiem do zadowalających zmian w życiu.  

Zacieranie śladów 

MINIMALIZOWANIE 
Minimalizowanie oznacza udawanie, że cokolwiek się działo, nie było jeszcze tak źle. „Tatuś wczoraj trochę się wkurzył” - 
mówisz, gdy cisnął krzesłem tak, że rozpadło się na kawałki. Dzieci wykorzystywane myślą, że podobnie jest we 
wszystkich rodzinach. „Jak to? To nie każdy tatuś sypia z córeczką i dotyka ją tam?” 

O, tak! Straszliwie to minimalizowałam. „Hej, więc mówisz, że tatuś wkładał ci fiuta do ust? No i co z tego? Żadna 
sprawa, hej.” Jeszcze pięć lat temu gdy pytano mnie: „Czy pochodzisz z dysfunkcjonalnej rodziny?” 
odpowiadałam: „Nie, skąd!” Przecież nie umarłam od tego. Owszem, lądowałam w szpitalu ze złamaniami, ale nie 
umarłam. Wszystko wokół było we krwi, ale w końcu to ja tak naświniłam.  

RACJONALIZOWANIE 
Racjonalizowanie to próba logicznego wyjaśnienia sobie wykorzystania. „Och, tatuś nie mógł się powstrzymać; przecież 
był wstawiony.” Dzieci wynajdują powody usprawiedliwiające oprawcę: „Czwórka bachorów to dla mamy zbyt wiele; nic 
dziwnego, że się mną nie interesuje i mnie nie chroni.” Racjonalizowanie zawsze kieruje uwagę na napastnika:  

Jest we mnie taka część, która chce dociec: „Dlaczego do cholery on to robił?! Co tak strasznie zraniło tego 
biedaka, że musiał uciekać się do takich rzeczy?” To był sposób udramatyzowania jego historii, zamiast mojej. 
Litowania się nad jego domniemanym bólem, a nie nad prawdziwym własnym. To próba przebaczenia mu zamiast 
pozwolić sobie odczuć, jak wielką czuję do niego wściekłość i furię. 

)))))))))))))))) p. 46 
ZAPRZECZANIE 
 Zaprzeczanie to nic innego jak odwrócenie głowy i udawanie, że cokolwiek się działo, nie miało miejsca. Jest to 
podstawowa zasada panująca w domach alkoholików i innych ludzi uzależnionych. Jest też powszechna w rodzinach, 
gdzie dochodzi do kazirodztwa. „Jeśli tylko będę uporczywie ignorować te fakty, znikną.”  
 Zaprzeczanie może też być jedną z osłon, by nikomu nie musieć mówić o nadużyciach. Dziecku często 
wygodniej jest zaprzeczyć własnej rzeczywistości, niż uznać, że otaczający je dorośli, od których w pełni zależy, nie 
chronią go i w każdej chwili mogą znów ciężko zranić. 
 Jedna z wykorzystanych kobiet pamięta, jak chłopiec od sąsiadów doniósł jej, iż wie - i wszyscy w okolicy też 
wiedzą - że: „Poprzedniego dnia ojciec straszliwie mnie zlał. Rzeczywiście, moje krzyki było słychać na pół mili. Mimo 
śladów na ciele, odpowiedziałam: Och, to nie byłam ja. Na pewno. Mój ojciec nigdy by mnie nie uderzył. I wierzyłam w 
to.” 
 Ofiary, które nie wymazały z pamięci faktów swojego wykorzystania, zaprzeczają, że miało ono na nie 
jakikolwiek wpływ. „Powiedziałam mojej terapeutce, że zawsze świetnie sobie z tym radziłam, więc właściwie nic mi to 
nie zrobiło. I ona się z tym zgodziła!” - wyznaje jedna z kobiet.  

RADZENIE SOBIE: HONORUJ TO, CO ROBIŁAŚ, BY



ZAPOMNIENIE 
 Jednym z najczęstszych i najskuteczniejszych sposobów, jakich dzieci używają, by poradzić sobie z 
wykorzystaniem, jest zapomnienie. Umysł ludzki ma niespotykaną moc tłumienia. Wiele dzieci posiada zdolność 
całkowitego zapominania o nadużyciach seksualnych, nieraz nawet jeszcze w chwili ich doznawania: Wizualizowałam. 
Miałam w głowie coś w rodzaju sedesu, do którego zmiatałam wszystko, co mi robiono. Z miejsca opuszczałam klapę, 
spuszczałam wodę i nic nie zostawało.  
 Zdolność ludzkiej psychiki do wypierania tłumaczy, dlaczego tak wiele dorosłych ofiar nie jest świadoma faktu 
doznania nadużyć seksualnych. (Szerszej omawiamy to zjawisko na str. 77.) Część ofiar, choć pamięta wykorzystywanie, 
zupełnie zapomina uczucia, jakich doznawała w związku z nim. „Tak totalnie i całkowicie stłumiłam moje przeżycia, że nie 
odczuwałam jakiegokolwiek nawet dyskomfortu” - mówi jedna z kobiet wielokrotnie molestowania w dzieciństwie przez 
ojczyma i starszego brata.  

Rozszczepienie osobowości 

 Terminu rozdwojenie używamy dla opisania dwóch różnych stanów uczuciowych. Mimo że tylko pierwszy 
pokrywa się definicją kliniczną, rozszerzamy to pojęcie do dwóch form, gdyż ofiary używają obu. 3

BRAK SPÓJNOŚCI 
 Jednym z produktów ubocznych zapomnienia jest poczucie podzielenia się na więcej niż jedną osobowość. W 
ofierze może więc być dziewczynka, która ma szczęśliwe dzieciństwo oraz -ukryta pod nią - dziewczynka, która ma 
koszmary nocne i widzi ludzi chowających się po kątach.  
 Wiele ofiar wnosi ten rodzaj rozdwojenia w życie dorosłe. Wewnątrz czujesz się wtedy brudna i zła i wiesz, że 
coś tam zupełnie nie gra, ale na zewnątrz prezentujesz światu zupełnie inne oblicze. Laura wspomina:  

W wieku dwudziestu jeden lat, niezdolna się podnieść, leżałam jak kłoda w łóżku, gapiąc się na insekty łażące po 
pościeli i myśląc, że albo zwariuję albo popełnię samobójstwo. Pół godziny później potrafiłam pisać do matki 
przesłodki list o tym, jak świetnie mi się powodzi. Rozpaczliwie robiłam  wszystko, by podtrzymać tę fasadę.  

 Jednak fasada taka okazuje się niezwykle cienka. Pięćdziesięciosześcioletnia psychoterapeutka tak opisuje 
sposób, w jaki uruchamiała swoje rozdwojenie:  

Dorastając, robiłam wszystko super dobrze. Byłam mistrzynią osiągnięć. Pierwszą uczennicą przez całe liceum. Na 
studiach w Londynie zgarniałam nagrody rektorskie. Wróżono mi wielkie sukcesy.  
Aby ukryć prawdziwą siebie rozwinęłam kompletnie fałszywą osobowość, opartą na tym, jaka powinnam być w 
oczach innych. Moje relacje międzyludzkie były tylko grą pozorów. Dzięki pozycji i pieniądzom ciągnęłam to dalej.  
Wiedziałam, że jestem chora. Wiedziałam, że kryje się we mnie coś straszliwego. Pod fasadą fałszywej 
osobowości ziała pustka, a pod pustką - wulkan wściekłości. Byłam pewna, że jeśli pozwolę swoim zachowaniom 
zamanifestować jakąkolwiek oznakę noszonych głęboko problemów, wszystko to runie i wyląduję w zakładzie dla 
obłąkanych lub w areszcie.  

 W przypadkach skrajnie silnej traumy ten rodzaj rozdwojenia przechodzi w zaburzenie zwane - osobowością 
mnogą lub wieloraką (multiple personality). (Więcej na ten temat znajdziesz na str. 438) 

WYCHODZENIE Z CIAŁA 
 Jedne wykorzystywane seksualnie lub maltretowane fizycznie dzieci znieczulają ciało, tak, by nie czuć bólu i 
krzywdy, jaka jest im robiona.  Inne - opuszczają je i obserwują dokonywane na sobie nadużycie z zewnątrz, z nieraz 
nawet bardzo dużej odległości. (Więcej o tym typie rozdwojenia znajdziesz w: „Od odłączania się do zamieszkiwania 
siebie,”na str. 219.) 

To właściwie było tak, jakbym uniosła się nad sobą. Mogłam czuć, że dalej siedzę na tym krześle i jednocześnie 
czuć, jak „pływam” na zewnątrz, powyżej siebie. Tak jakbym została zawieszona w powietrzu. Ciało tkwiło w 
dawnym miejscu, a reszta mnie była poza nim.  

Kontrola 
 Kontrola, niczym osnowa tkacka, przesnuwa życie zdecydowanej więszości ofiar: Kiedy ofiara wychowuje się w 
chaotycznym, nieprzewidywalnym otoczeniu, rozwija w sobie bezmierny przymus trzymania wszystkiego pod kontrolą:  

 Jestem potwornie przywiązana do tego, by wszystko szło po mojej myśli. Kiedy coś jest inaczej, czuję się 
tak, jakbym miała zaraz umrzeć. Jest więc mnóstwo drobnych, codziennych sytuacji, w których czuję, że znów 

3  Klinicznie „rozdwojenie” odnosi się do tendencji postrzegania ludzi i zdarzeń albo tylko jako dobrych, albo tylko jako złych. 
Jest to metoda radzenia sobie pozwalająca na przylgnięcie do niezintergowanego przeciwieństwa danego zjawiska, by móc je 
przetrwać emocjonalnie. Dziecko na przykład rozdziela rodzica na dwie postaci: ojca, od którego jest zależne w otrzymywaniu 
miłości i bezpieczeństwa oraz ojca, który je wykorzystuje. Pozwala to ofierze zachować wizerunek „dobrego” taty, jednak za 
olbrzymią cenę. Rozdwojenie oznacza również stan uczuciowy jakiego doznaje ofiara, gdy oddziela swoją świadomość od ciała 
lub całkiem je opuszcza.  



kompletnie straciłam panowanie nad sytuacją.  

 Kapcie musiały zawsze stać przy łóżku tak samo. W pokoju musiał być idealny porządek. Po przyjściu do 
pracy, codziennie odtwarzałam ten sam rytuał układania rzeczy na biurku: długopis tu, klucze tam, itd. Gdzie 
tylko udawało mi się zaprowadzić mój porządek, kontrolowałam go, ponieważ w moim dzieciństwie nie dało się 
nigdy niczego przewidzieć. W ten sposób cały czas starałam się uporać z dawnym chaosem.  

 Kontrola w pewnych obszarach może być czymś pozytywnym. Jeśli jesteś dyrektorką, matką prowadzącą dom 
czy też zwykłym pracownikiem, dobra organizacja pomaga. Jej negatywną stroną jest zawsze brak elastyczności oraz 
problemy z negocjacjami i zawieraniem kompromisów. 

CHAOS 
 Ofiary czasem starają się sprawować kontrolę za pomocą tworzenia chaosu. Jeśli nie panujesz nad swoimi 
zachowaniami, zmuszasz ciągle innych do tego, by - rzucając nagle swoje zajęcia - z miejsca zajmowali się twoimi 
problemami. Otrzymujesz w ten sposób uwagę (negatywną), choć w efekcie ściągasz na siebie gromy. Ojciec laury stale 
powtarzał slogan: „Rodzina to dyktatura sprawowana przez jej najbardziej chorego członka.”  
 Podobnie jak dzieci alkoholików, ofiary kazirodztwa są niezrównane tak w radzeniu sobie z kryzysami, jak i ich 
wywoływaniu:  

 Mówi się, że ludzie grawitują ku temu, co jest dla nich wygodne i co już znają. Jeśli to rzeczywiście prawda, 
wyjaśnia ona, dlaczego ofiary najłatwiej znajdziesz w epicentrum chaosu. Nie tylko, że świetnie go znają, ale i 
pięknie sobie z nim radzą. Mogę uporać się z każdą nadzwyczajną sytuacją i czuję się wtedy w swoim żywiole. Ale 
wrzuć mnie tylko w tzw. szarą codzienność, a stanę się kompletnie bezradna. Zawsze dostawałam histerii w 
centrum normalności.  
 Zanim odkryłam, że jestem ofiarą seksualnych nadużyć, nie mogłam pojąć, dlaczego moje życie pełne jest 
traumatyzujących sytuacji. Nie tylko, że nie miałam neutralnego, spokojnego terytorium, byłam przerażona na 
samą myśl o nim! Gdy tylko w otoczeniu uspokajało się nieco, zaczynałam czekać, aż znów wydarzy się „coś 
wielkiego” i poczuję się jak ryba w wodzie. O ile inni ludzie szukają sposobów, by na chwilę znaleźć się na 
krawędzi, ja przebywałam tam stale.  

- Jerilyn Munyon 

 Z jednej strony owa zdolność do radzenia sobie z kryzysami daje ci zadatki na dobrego alpinistę lub kierowcę 
ambulansu, z drugiej jednak może być ucieczką od własnych uczuć. Jeśli jesteś uzależniona od intensywności przeżyć i 
od dramatów, możesz stać się dynamiczną, charyzmatyczną kobietą czynu, ale może też się okazać, że uciekasz przed 
prawdziwą sobą.  

DYSOCJACJA 
 Ofiary posiadają przedziwną zdolność do odłączania się od siebie. Wychodzą nagle gdzieś poza, w „przestrzeń” i 
nie są obecne. Przybiera to różne formy:  

 Ciągle wpadałam na drzwi, meble i rozbijałam się o ściany, ponieważ nie do końca byłam w swoim ciele. Ale 
cóż znaczyło te kilku zadrapań wobec doznawanej w zamian ulgi od siebie...  

 Jeśli ofiara zaczyna się czegoś bać, znajduje w otoczeniu jakiś przedmiot i uporczywie wpatruje się weń. 
Identycznie robiła w dzieciństwie, gdy zaczynało się molestowanie:  

 Mam niesamowicie dokładne wspomnienia detali z różnych pomieszczeń, w których wtedy bywałam. Nie 
pamiętam osób - tego, co do ktoś mnie mówił i co ja mówiłam - ale mogę z detalami opowiedzieć jak wyglądały 
słoje i sęki na framudze okiennej! 

 Ta forma dystansowania się - dysocjacji - sprawia, że odcinając się od siebie, odcinasz się zarazem od całego 
bogactwa ludzkiego przeżywania. Unikasz wprawdzie bólu, ale tracisz też wszelkie inne doznania:  

 Mnóstwo życia straciłam na odłączanie się od siebie i znikanie. Przeraża mnie to, jak bardzo jestem chora. 
Znana byłam z tego, że potrafię siedzieć w towarzystwie i nagle całkiem odpłynąć, by po chwili ocknąć się w 
środku rozmowy nie mając pojęcia, jak się ona toczyła przez ostatni kwadrans i o czym jest teraz. A przecież ani 
na chwilę nie przestawałam mówić... I co najdziwniejsze, ludzie na ogół wcale nie zauważali, że przez ten czas 
mnie nie było!  

 Na sesji treapeutycznej Laura oraz cytowana wyżej ofiara odkryły swoje zdolności do dysocjowania. Słowa 
Laury:  

 Śmiałyśmy się z tego, jak dobra jest każda z nas w znikaniu, gdy nagle spytałam klientkę, przez ile czasu 
była obecna w trakcie naszej sesji. „Och, myślę że mniej więcej 70 procent” - odpowiedziała. „A ty?” - zapytała 
mnie z kolei. „Cóż, myślę, że byłam przez około 65 procent. Wiesz, mam ciężki dzień.” Wybuchnęłyśmy 
śmiechem. Oto my, dwie ofiary kazirodztwa pracujące ze sobą na sesji terapeutycznej, a żadna z nas nie była w 
pełni obecna. Zawarłyśmy od tej pory umowę, że zawsze, gdy któraś z nas zacznie odpływać, przerwiemy na 
chwilę, by zbadać, co uruchomiło mechanizm dysocjacji.  



HIPER-CZUJNOŚĆ 
 Gdy byłaś dzieckiem, wyczuwanie każdego niuansu w zachowaniu domowników i ludzi z otoczenia mogło 
uchronić się przed ponownym wykorzystaniem. Możesz do dziś stale być świadoma tego, w którym miejscu pokoju się 
znajdujesz. Możesz siadać zawsze tak, by widzieć wejście lub mieć za plecami ścianę; przecież nie możesz pozwolić, by 
ktoś zaszedł cię od tyłu. Może jesteś hiper świadoma ruchu wszystkich osób w otoczeniu bądź starasz się z miejsca 
odgadywać ich nastroje i pragnienia. Pewna ofiara stała się z tego powodu znaną plotkarą. Bo jeśli wiedziała wszystko, 
co dzieje się wokół, nikt nie mógł jej niczym zaskoczyć. Hiper czujność i świadomość docierających sygnałów może być 
atutem. Dzięki temu wiele ofiar zostaje wyśmienitymi terapeutami, wrażliwymi lekarzami, dobrymi rodzicami, 
spolegliwymi przyjaciółmi czy dociekliwymi dziennikarzami. Znamy osobę, która pracuje w laboratorium kryminalnym, 
badając dowody przestępstw seksualnych; jej wyczulona świadomość sprawia, że jest naprawdę świetna w swym fachu. 
Inne ofiary rozwijają zdolności uzdrowicielskie i parapsychologiczne. Mimo to, ich stan ciągłej podwyższonej czujności 
jest wyczerpujący. Każdy musi się przecież kiedyś odprężyć.  

ZAŚMIEWANIE 
 Bystre poczucie humoru, zaprawione szczyptą złośliwości i cynizmu, może ci pomóc w trudnych chwilach. 
Dopóki jesteś w stanie rozśmieszać otoczenie, masz ochronny dystans. A jak długo sama się śmiejesz, nie musisz płakać:  

 Latami używałam humoru do oddalania bólu i wstydu, jaki czułam mówiąc o moim wykorzystaniu. 
Oczywiście mój humor był na ogół wisielczy. Ile razy, szydząc, obnażałam absurd Amerykańskiego Ideału - 
rodzina otoczona płotem z białych sztachet ociekających krwią córek szlachtowanych w domowym zaciszu - tego 
typu makabryczne obrazy. Satyra była moim sposobem na przekazanie prawdy, co do której miałam przeczucie, 
że nie znajdzie wiary u nikogo, kto sam tego nie przeżył.  
 Kiedyś zapytałam terapeutkę o moje dowcipy. Jakoś nie było mi dobrze z tym śmiechem. Odpowiedziała: 
„Humor to nic innego jak sposób na uporanie się z tragedią. Podczas gdy pozostałe ofiary niszczą siebie lub 
innych, podkładają ogień lub zapijają się w trupa, ty spośród możliwych metod radzenia sobie z chronicznym 
bólem, wybrałaś taki, który jest najmniej szkodliwy, a w dodatku afirmuje śmiechem. To naprawdę niezły wybór. 
Moje gratulacje.”  

 Żart może być atutem. Ludzie cię wtedy lubią. Możesz nim osłonić się przed depresją. Możesz nawet stać się 
aktorką w kabaretach. Celem jest jednak używanie humoru w sposób nie raniący innych i nie izolujący cię od siebie 
samej.  

CHRONICZNY PĘD 
 Utrzymywanie się w stanie chronicznego zajęcia może stanowić ucieczkę przed byciem obecnym w sobie i w 
chwili bieżącej - ucieczkę przed odczuwaniem prawdziwej siebie. Wiele ofiar trawi swoje życie na realizacji zadań, jakie w 
maksymalnej ilości zapisują sobie zaraz po obudzeniu. Żyją one w nieustannym pędzie. Po latach jedna z ofiar mogła 
wyznać: „Gorzko żałuję straconego życia, na które nigdy nie dałam sobie szansy.” 

Eskapizm 
 Jako dziecko lub nastolatka mogłaś zacząć używać ucieczek. Jeśli jesteś osobą raczej pasywną, mogły to być 
ucieczki w sen, w świat książek, filmów i telewizji. „Kupuję jakąś szmatławą powieść i nie mogę się od niej oderwać, aż 
padnę ze zmęczenia - zwykle po trzydziestu sześciu godzinach czytania ciurkiem” - wyznaje jedna z ofiar. Inne kobiety 
spędzają wiele godzin dziennie przed telewizorem.  
 Jeśli nie stać się na uwierzenie, że naprawdę doznałaś w dzieciństwie nadużyć seksualnych, to może cię 
przekonać o tym coś innego. Wykorzystane dzieci tworzą nieraz fantazje świadczące o ich pragnieniu potęgi i mocy w 
sytuacjach bezradności i zagrożenia. Pewna kobieta fantazjowała stale o małym domku, gdzie mogłaby żyć samotnie, 
zamknięta na czterdzieści spustów. Inna spędziła dzieciństwo na wyobrażeniach okrutnej zemsty:  

Oglądałam programy Perry Mason, żeby budować różne scenariusze zamordowania ojca. To były najsłodsze 
chwile mojego życia. Każdego dnia miałam inny sposób - taki, w jaki danego dnia mordowano kogoś u Perry 
Mason. Przywłaszczałam go, by wieczorem, w łóżku, snuć fantazje, że właśnie tak uśmiercam starego. Raz był to 
pomysł na wrzucenie mu do wanny elektrycznego wentylatora; godzinami wyobrażałam sobie, jak ostre łopatki 
rżną go na kawałki. Bardzo żywo pamiętam obraz, jak nadziewałam mu kotlet mięsny tłuczonym szkłem - byłam 
kucharką. Wiele razy strzelałam do niego w myślach, z każdej broni, dźgałam nożem lub czymkolwiek dużym i 
ostrym. Każdego dnia ginął w moich myślach inną śmiercią. 

Po wejściu w wiek dorosły wiele ofiar dalej intensywnie fantazjuje:  

W wieku dorosłym obrazy te nabrały charakteru rewindykacyjnego - miałam w nich władzę nad światem i byłam 
mścicielką. W fantazjach potrafię wprawić się w stan opłakiwania i rozpaczania nad czymś. Uwielbiałam 
wyobrażać sobie, że umieram i wszystkim robi się bardzo smutno i żałują tego, co mi kiedykolwiek zrobili. To były 
właściwie uwspółcześnione wątki z dzieciństwa. Jako osoba dorosła dalej zatapiałam się w tym nierealnym 
świecie, nieraz na wiele godzin dziennie. Dużo łatwiej mi było zmieniać stan rzeczy w głowie, niż w 
rzeczywistości.  

 Mimo to fantazje mogą być źródłem bogatego i twórczego życia. Pewna nastolatka tak silnie pragnęła uciec, że 



uwierzyła, iż serial Star Trek jest rzeczywistością. Gdy go zdjęto z anteny, zaczęła słyszeć w głowie głosy bohaterów i 
pisać scenariusze do nowych odcinków. Dziś osoba ta jest znaną pisarką science fiction.  

Gdy ból jest zbyt silny 

CHOROBY PSYCHICZNE 
Gdy człowiek traci zdolność rozgraniczania fantazji od rzeczywistości, zaczyna mieć poważne problemy. Ucieczka w 
chorobę psychiczną ma jednak dla ofiar głęboki sens: 

Całe życie cierpiałam na zaburzenia psychiczne. Kliniki psychiatryczne znaczyły dla mnie więcej niż zwykłe 
wytchnienie - były czymś w rodzaju odroczenia wyroku. Stanowiły schronienie przed moją rodziną. Były dla mnie 
przedłużeniem ucieczek. Nie miałam nad moim życiem żadnej władzy, gdyż to, czego nie kontrolował ojciec, 
kontrolowała matka. To nie było moje życie. Nawet ciało nie było moim ciałem. Czułam się jak marionetka, którą 
każdy pociągał za sznurki jak chciał. Chorowałam psychicznie, gdyż tylko w ten sposób mogłam wyrwać się z 
domu. Po prostu uciekałam myślami coraz dalej i dalej od rzeczywistości, by nie musieć stawiać jej czoła, aż 
ostatecznie traciłam z nią kontakt.  

SAMOOKALECZENIA 
 Jednym ze sposobów, w jaki ofiary próbują kontrolować swój ból, jest okaleczanie się. Teraz zamiast oprawcy, 
sama się ranisz. Jedna z ofiar regularnie sprawiała sobie lanie pasem. Inna cięła sobie uda nożem:  

Chciałam zadawać sobie ból, ranić moje ciało. Najczęstszym sposobem, jaki przychodził mi do głowy, było cięcie 
się nożem. Sięgasz po ten zabieg, gdy wewnętrzny ból jest zbyt silny i wierzysz, że jeśli się potniesz, wyjdzie z 
ciebie. Mnóstwo razy miałam wizje, jak szkłem przecinam sobie żyły i patrzę na cieknącą krew. Widziałam wtedy 
upływający ze mnie ból. Czułam się jak jeden wielki balon cierpienia, z którego trzeba upuścić trochę, by nie pękł. 
Kiedy raz to zrobisz, następny raz już idzie ci łatwiej. To tak jak z każdym innym nałogiem.  
Wiele razy przymus ten chwytał mnie zaraz po wypłynięciu nowego wspomnienia, gdy gwałtownie traciłam 
kontrolę nad bólem. Jeśli się pocięłam, inni przynajmniej wiedzieli, że cierpię. Był to taki zastępczy sposób 
komunikacji. Inaczej ludzie nie dostrzegali tego, zwłaszcza od kiedy nauczyłam się przykrywać mój ból innymi 
emocjami. 
Poza tym ból fizyczny skutecznie odrywa od psychicznego. Mogę wtedy skupić się na moim ciele, a nie na duszy 
dającej sygnały, w jak beznadziejnej jest pułapce.  

 Po informacje na temat tego, jak przerwać ciąg lub nawroty okaleczania siebie, zajrzyj do działu „Od 
samookaleczeń do samorealizacji” str. 229. 

PRÓBY SAMOBÓJCZE 
 Wobec poczucia, że własne życie całkiem wymknęło ci się spod kontroli, samobójstwo zaczyna wyglądać na 
jedyne wyjście; daje bowiem złudzenie, że cokolwiek jeszcze od ciebie zależy. Przynajmniej decyzja o dalszym cierpieniu 
bądź jego przerwaniu. Tak naprawdę, to jednak chcesz żyć:  

Wiele razy miałam myśli i zamiary samobójcze i nieraz próbowałam wcielić je w czyn. Jednak było we mnie coś, 
co bardzo nie chciało umrzeć. Cięłam nadgarstki żyletką i traciłam mnóstwo krwi, ale śmierć mnie omijała. 
Wzięłam dwadzieścia osiem tabletek meprobramatu - silnego trankwilizatora. Powinna mnie zabić połowa tej 
dawki, ale zniosłam i to. Mam bardzo silną wolę życia.  

 Próby samobójcze nie zawsze są całkiem jawne. Jedna z ofiar przez całe dzieciństwo, klękając i składając ręce, 
odmawiała modlitwę: „Boże, spraw abym umarła zanim się obudzę. (Jeśli masz myśli lub zamiary samobójcze, zajrzyj do 
„Nie zabijaj siebie,” str. 212.) 

Uzależnienia i izolacja 

 Bardzo częstym sposobem radzenia sobie z bólem wykorzystania seksualnego są nałogi. Zwykle działają one 
autodestrukcyjnie i prowadzą do załamania. Możesz być uzależniona od niebezpiecznych sytuacji, wywoływania kryzysów 
czy od seksu i dysfunkcyjnych relacji. Mogłaś też sięgać po narkotyki, alkohol lub jedzenie, by zagłuszyć uczucia. (Więcej 
na temat wychodzenia z uzależnień znajdziesz w „Od nałogu do miłości,” str. 226.) 
 Wraz z uzależnieniami idzie w parze najczęściej izolacja. Jeśli nie dopuścisz nikogo do siebie, nie zostaniesz 
więcej zraniona. Wiele ofiar, kompulsywnie odtrącając ludzi, prowadzi w ten sposób rodzaj jakiegoś „pod-życia” tylko na 
własny rachunek.  

Zanim sobie przypomniałam: historia Sunny 
 Pić zaczęłam z matką. Popołudniami, po moich powrotach z liceum, matka miała swój „czas na koktajl.” Była 
inwalidką, więc mówiła do mnie zawsze: „Zrób mi drinka.” Aż kiedyś powiedziała: „Zrób nam drinka.” Przed 
siedemnastym rokiem życia, gdy przeszłam do college’u, zdarzały mi się urwane filmy i miałam już poważny problem z 
alkoholem.  
 Nie byłam imprezową dziewczyną. Rzadko bywałam w barach i dyskotekach. Piłam na ogół samotnie, w domu. 
Aż do padnięcia lub opróżnienia butelki. Za każdym razem piłam „ostatni raz” - od jutra przecież kończę - więc czemu nie 



iść na całość?  
 To samo robiłam z żarciem. Rano nie jadłam nic, bo każdy dzień zaczynałam od diety. Zaczynałam między drugą 
a trzecią po południu i jadłam bez przerwy. Nie jeden posiłek, jak normalni ludzie, ale kupowałam trzy kilo lodów plus 
kilo orzeszków i pochłaniałam to non stop z innymi produktami. Nie czułam nawet smaku. I tak czułam się z sobą 
okropnie, a po obżarstwie było jeszcze gorzej. Wyrzucałam sobie, że znów „popłynęłam.” A potem mówiłam: „W 
porządku, przestaję od jutra.” 
 Zanim trafiłam do AA i wytrzeźwiałam od alkoholu, zdawało mi się, że tylko ja jedna na świecie mam takie 
problemy, tak koszmarnie się czuję i tak podle żyję. Bo żyłam prawie jak szczur. Wprawdzie nosiłam się normalnie, 
miałam ładne mieszkanie, ale wracałam w piątek po pracy, zaciągałam zasłony, zamykałam zasuwy i, oglądając stare 
romantyczne filmy, piłam i żarłam przez cały weekend.  
 Nie oglądałam tego, co było na bieżąco - wiadomości, wieców czy transmisji sportowych; Tylko filmowe fantazje 
i mydlane opery. W nich postaci były takie, jak w mojej rodzinie, gdzie najbardziej mi odpowiadało, że wylatywali na 
święta i mogłam spędzić Boże Narodzenie czy Wielkanoc z programem TV.  
 Ubierałam się tylko, by wyjść do sklepu. Chociaż monopolowy był o jedną przecznicę dalej, jechałam 
samochodem. Nieraz zaczynałam pić zanim dotarłam z powrotem; otwierałam butelkę gdy tylko znalazłam się w aucie. 
Zdarzało się, że nawet się nie ubierałam; narzucałam tylko płaszcz na piżamę i waliłam do sklepu.  
 Choć czułam się źle z takim życiem, nie zastanawiałam się nad nim. Wiedziałam, że coś jest mocno nie tak, ale 
nie chciałam kiwnąć palcem w bucie. Wiedziałam, że inni nie żyją w taki sposób. Pocieszało mnie, że przecież kiedyś z 
tym skończę. Ale nie dziś.  
 Nie miałam przyjaciółek; znałam tylko wąskie grono ludzi. Pamiętam moje myśli, że gdybym umarła, pierwsza 
odkryłaby to właścicielka zaniepokojona nie płaconym czynszem. Właściwie to nie miałam nikogo. Nikogo, na kim by mi 
zależało. Tkwiłam w nieopisanej izolacji. Aż do momentu, gdy trafiłam do Anonimowych Alkoholików.  

PROBLEMY Z JEDZENIEM 
 Problemy z jedzeniem mogą wynikać w prostej linii z wykorzystania. Młode dziewczęta, które wcześniej doznały 
seksualnych nadużyć, często rozwijają anoreksję i bulimię. W skostniałej, nieczułej i kontrolującej rodzinie, gdzie 
kazirodztwo jest ukryte, a pozory sugerują normalność, anoreksja i bulimia jest rozpaczliwym wołaniem o pomoc. Dla 
dziewczynek, które zmuszono do zachowań seksualnych - co napawało je lękiem, wstydem, poczuciem winy i wstrętem - 
zmiany cielesne sygnalizujące nadchodzącą kobiecość muszą być czymś przerażającym. Anoreksja i bulimia stają się 
wtedy próbami powiedzenia nie i odzyskania kontroli nad dojrzewającym ciałem.  
 Kompulsywne obżarstwo również może być metodą radzenia sobie ze spuścizną nadużyć. Ofiary często 
wyczuwają, że duża otyłość ochroni je przed seksualnymi zalotami.  

Zaczęłam tyć w wieku lat dziewięciu. Dokładnie pamiętam, kiedy zaczęłam się obżerać. To było tego dnia, jak 
ojciec zrobił mi palcówkę przy innych ludziach. Zdjął ze mnie kostium kąpielowy i pod pretekstem wycierania mnie 
wsuwał mi swoje palce między wargi sromowe i głębiej, do środka. Czułam się publicznie gwałcona - wystawiona 
na śmiertelny wstyd i upokorzenie. Tego wieczoru pierwszy raz obżarłam się do nieprzytomności.  
Wkrótce zaczęłam się objadać ze świadomym celem przybrania na wadze tak, by chroniła mnie masa ciała, bym 
mogła się za nią schować. Gdy tylko chudłam, nawet trochę, zaraz czułam się jak naga i wystawiona na potworny 
wstyd. Nie mogłam tego znieść. W mojej ciężkiej otyłości ukryty jest ciężki smutek. Dotyka on każdej sfery 
mojego życia i nadal potrzebuję tej „ochrony.” 

 Inna z ofiar opowiada: „Jadłam bez przerwy, żeby nie musieć mówić o tym, co mi zrobiono. W tym celu zawsze 
musiałam być pewna, że mam pełne usta.  
 Nie w każdym wypadku otyłość wynika z obżarstwa. Zdarzają się osoby „puszyste,” które się nie objadają, a 
także osoby szczupłe, które jedzą kompulsywnie. W naszej kulturze otyłość jest piętnem, choć przecież ludzie w sposób 
naturalny mają różną budowę i masę. Duża waga ciała nie musi wskazywać zaraz na problem z niekontrolowanym 
jedzeniem czy emocjami. Świetnym źródłem informacji na temat obżarstwa i leczenia jest: Shadows on Tightrope (Cień 
linoskoczka). (Zajrzyj do spisu literatury.)  

KŁAMSTWA 
 Gdy dzieci rosną z nakazem nie mówienia nigdy o seksualnych nadużyciach lub gdy nie chcą, by ludzie wiedzieli, 
co dzieje się u nich w domu, stają się adeptami kłamstwa. Nieraz wzorzec posługiwania się kłamstwami, by zakryć 
kazirodztwo lub podtrzymać wizerunek dobrej rodziny, trwa także w dorosłym życiu ofiar.  

KRADZIEŻE 
 Kradzieże to wybitnie pochłaniające zajęcie. Dreszcz emocji i napięcie czynią cię zdolną zapomnieć na krótko o 
wszystkim, łącznie z wykorzystaniem. Są sposobem oderwania się od siebie poprzez podniecenie - sposobem re-
generacji (odtworzenia) uczuć, jakie miałaś wtedy, gdy cię molestowano: poczucia winy, wstydu, zagrożenia i skoku 
adrenaliny. Kradzieże to również próba przeciwstawienia się autorytetowi i władzy - daremna próba odzyskania tego, z 
czego cię wtedy obrabowano i wyrównania rachunku. Mogą też być rodzajem wołania o pomoc:  

Półtora roku pracowałam nad tym, by stać się złodziejką. Ponieważ rzuciłam picie, kradzieże stały się moim 
sposobem na radzenie sobie z uczuciami. Nie kradłam dlatego, że te rzeczy były mi potrzebne, ale dlatego, że to 
dawało niesamowity haj. Niestety haj ten trwał mniej niż minutę, więc musiałam to często powtarzać.  
Dopuszczałam się defraudacji w pracy. Byłam agentką ubezpieczeniową, co dawało mi duże pole manewru. 
Kradłam też w sklepach. Nagromadziłam tyle przedmiotów, że musiałam zacząć je wyrzucać. Mój samochód pełen 



był łupów. Nigdy mnie nie złapano. Przestałam kraść pięć lat temu na Boże Narodzenie. Przedtem nie miałam 
dnia, bym czegoś gdzieś nie zwinęła. Na Święta wszystko było zamknięte, więc był dobry moment, by przerwać 
ten ciąg. Wreszcie zdecydowałam się zadzwonić do kogoś z AA i opowiedzieć mu swój problem. I chyba to 
opowiadanie mnie wyzwoliło.  

HAZARD 
 Hazard to podtrzymywanie nadziei, że w sposób magiczny życie może się nagle zmienić. Jest ożywianiem 
tęsknoty, że twoja karta się odwróci i zapanuje sprawiedliwość. Bo jeśli trafisz główną wygraną, będzie ci się to należało.  
 Hazard to także silny dreszcz emocji, dający ucieczkę przed trudnościami i wyzwaniami codziennego życia. 
Zapewnia wejście w inny świat, którym rządzi wyłącznie konsumpcja, a ryzyko i zysk są jasno określone.  

PRACOHOLIZM 
 Ofiary nadużyć często cierpią na obezwładniający przymus dokonywania osiągnięć, które mają zniwelować ich 
ukrytą rozpacz, chaos i poczucie bezwartościowości. Doskonałość w pracy jest tym, nad czym mogą panować i co jest 
pochwalane przez dzisiejszą, wymagającą sukcesów kulturę. Choć nadmierna praca wyzwala silną motywację do 
osiągnięć, może też stanowić sposób unikania życia wewnętrznego lub głębszych więzi z ludźmi:  

W stu procentach stałam się pracą. Jak tylko trafiłam na studia, odcięłam się od jakiegokolwiek dzielenia się i 
bliskości. Zaczęłam naprawdę intensywny program z dziedziny mikrobiologii i uparłam się, że będę w tym 
doskonała. Jak nie siedziałam w swojej pracy, to pracowałam w szkole, co miało przełożyć się na postępy w 
pracy. W ciągu dwóch lat zwiększyłam mój roczny dochód o 19000 $. Jedynie to się liczyło. Praca była jedynym 
miejscem, gdzie mogłam udowodnić, że jestem cokolwiek warta.  

BEZPIECZEŃSTWO  ZA  KAŻDĄ  CENĘ 

 O ile jedne z ofiar czują się zmuszone wynajdywać i pokonywać każdą przeszkodę, inne wybierają 
bezpieczeństwo za wszelką cenę. Są posłusznymi, lojalnymi córkami, wzorowymi uczennicami, spolegliwymi żonami i 
pełnymi poświęcenia matkami. Wyrzekając się siebie starają się zadowalać innych. Rzadko decydują się na ryzyko, 
oddając możliwości w zamian za ochronę. Dążenie do bezpieczeństwa może zaowocować oparciem i stabilizacją, ale 
może też oznaczać, że rezygnujesz ze swoich ambicji i spełnienia marzeń.  
 Najczęstszym terenem, gdzie kobiety szukają bezpieczeństwa jest własna rodzina: 

Wyszłam za faceta, który był ustabilizowany i dawał pewność, że mnie nie porzuci, a przede wszystkim nie był 
intruzywny. Był moją niewzruszoną opoką, tymczasem ja stąpałam ciągle po chwiejnym gruncie. Byliśmy 
tradycyjnym małżeństwem. Właściwie nic nie musiałam robić. Po prostu wisiałam ma mężu. Był człowiekiem 
wielkich osiągnięć i ta jego sława opromieniała mnie długi czas. Dwadzieścia dwa lata spędziłam pod jego 
protektoratem. W ten sposób przetrwałam aż do terapii.  

UNIKANIE BLISKOŚCI 
  Jeśli nie dopuszczasz do siebie nikogo, nikt nie będzie w stanie cię skrzywdzić. „Nie wylądujesz w chorym, 
raniącym cię związku, jeśli w ogóle nie wchodzisz w związki” - mówi jedna z wykorzystanych kobiet. Inna dodaje: „Szłam 
przez życie bezpiecznie i samotnie.” 
 Ofiary potrafią zdobyć się na każdy manewr, by ograniczyć lub wykluczyć bliskość. „W jednej chwili potrafię 
zerwać przyjaźń i nigdy do tego nie wracać, nawet w myślach” - wyznaje jedna z kobiet. Inna wchodziła w związki tylko z 
mężczyznami mieszkającymi bardzo daleko: „Jeden musiałby do mnie lecieć samolotem. Inny nie miał samochodu. To 
naprawdę było świetne.”  
 Niektóre ofiary unikają bliskości w mniej jawny sposób, na przykład sprawiają na zewnątrz wrażenie osób 
bardzo „kontaktowych” i przyjacielskich, ale szczelnie zamykają swoje prawdziwe uczucia. Wypełniając listę „Dziesięć 
oficjalnych tajemnic,” pewna osoba podzieliła się: „Mogę mówić ludziom rzeczy o sobie, które wydają się nazbyt osobiste, 
ale właściwie to im nie ufam, ani nie zbliżam się do nich. Nikt nie wie, co w środku czuję; tym nie dzielę się prawie 
nigdy.”  
 Wprawdzie unikanie bliskości daje poczucie bezpieczeństwa - a w pewnych przypadkach nawet niezależność - 
lecz jednocześnie okrada z dobrodziejstw, jakie dają zdrowe relacje intymne i więzi.  

UZALEŻNIENIE OD RELIGII 
 Bezpieczeństwo można też znaleźć wtapiając się w ten czy inny religijny system wierzeń, gdzie dogmaty jasno 
wytyczają granice i zasady postępowania:  

Jestem uzależniona od religii i teologii i próbuję rozwiązać ten problem. Wyszłam za żyda, mieliśmy tradycyjny 
chasydzki ślub żydowski. Potrafię „odnaleźć się” w każdej grupie etnicznej. Jestem uzależniona od akceptacji ludzi 
i grup. Funkcjonuję jak gąbka. Zawieź mnie gdziekolwiek, gdzie ludzie będą dla mnie mili, a w mig się nauczę ich 
zwyczajów, kultury i mentalności, dużo lepiej niż oni sami. Przeszłam konwersję na judaizm w wieku dwunastu 
lat. Przez dziewięć lat byłam ortodoksyjną chasydką. Prowadziłam koszerny dom, przestrzegałam szabatu i całej 
reszty żydowskiego prawa. Potem, zmęczona tymi rytuałami, przerzuciłam się do sekty Swami Satchidananda. 
Ćwiczyłam jogę. Wyjechałam do Indii i żyłam w aśramie.  

 Tradycyjne religie, jak i współczesne sekty, mogą stać się sposobem na utkwienie w bólu. Dla ofiar 



wykorzystania seksualnego, które wciąż wierzą, że to była ich wina, zarówno „blask” świętości, łaska przebaczenia, jak i 
przymus pokutowania są bardzo silnym magnesem.  Nie leczą jednak ich problemu.  

Ponowne narodziny: historia Marilyn 
 Gdy miałam piętnaście lat, znalazłam pewien rodzaj bezpieczeństwa w tworzącej się na nowo grupie religijnej 
przy Kościele Baptystów. Ksiądz ewangelizował nas mówiąc, abyśmy zawsze pamiętali, jak bardzo jesteśmy źli i jak 
bardzo Bóg nam pragnie przebaczyć.  
 Wszyscy z naszej grupy uczęszczali na Bob Jones University. Chodniki były tam albo niebieskie albo różowe; po 
niebieskich chodzili chłopcy, dziewczęta po różowych. Każdy z nas chciał się dostać to tej szkoły; Bob Jones - to był 
szczyt marzeń. Zawsze wylegaliśmy na ulice, ewangelizując, nauczając, trzymając w rękach Pismo i gorączkowo 
nawracając wszystkich naszych znajomych.  
 Kościół przynosił ulgę. Nadawał mi jakąś strukturę: jeśli będziesz robić to a to, będziesz w porządku. Był 
kopalnią różnych „nie wolno” i „tak należy” - jedne podawano formalnie i bez dyskusji z mównicy, inne docierały 
nieformalnie, od przyjaciół. W ten sposób wiadomo było, w jakich sklepach się ubierać, i w co, i jakie piżamy nosić. A 
także, jakie praktyki seksualne z mężem są dozwolone, a jakie są grzechem. Wszyscy gotowaliśmy te same potrawy i tak 
samo wychowywaliśmy nasze dzieci. Sedno było w tym, że jeśli robiłaś wszystkie te rzeczy, byłaś akceptowana i czekało 
na ciebie zbawienie.  
 Ślepo wierzyłam, że Bóg interweniuje w każdy szczegół ludzkiego życia i rozlicza mnie ze wszystkiego, nawet z 
zakupów na straganie. Wierzyłam, że dopóki będę w ten sposób iść za Nim, nic złego mi się nie stanie, Bo On na to nie 
pozwoli. Wiedziałam, że jeśli nie umiem podjąć jakiejś decyzji, mam usiąść i czekać, aż Bóg mi powie, co mam robić. Nie 
brałam żadnej odpowiedzialności za siebie i moje życie - i choć to było wygodne, szkodziło mi. Ja jedynie musiałam 
odczytać wolę Bożą we wszystkim, co robiłam. Szłam do sklepu i ponieważ stała tam kanapa, którą oglądałam, to było 
wolą Boga, bym ją sobie kupiła.  
 Prowadziłam wykłady objaśniania Biblii, dla kobiet. Ciarki mnie przechodzą, gdy dziś myślę o naukach, jakimi 
żyłam i jakie głosiłam przez tyle lat. Mam tylko nadzieję, że moje słuchaczki nie dały sobie ich wcisnąć. Jednej z nich, 
która trochę się buntowała, powtarzałam, że ma położyć uszy po sobie i bez szemrania podporządkować się mężowi, bo 
tak jest napisane, że tak ma być. I z miejsca cytowałam odpowiednie wersety z Pisma.  
 Nie pozwalałam na jakiekolwiek wątpliwości. Nikomu. Pan powiedział i już. Obrosłam w to wszystko, gdyż 
dawało mi to wielką pewność i poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób wiedziałam, że zostanie mi wybaczone to, jak 
bardzo złą jestem osobą.  

KOMPULSYWNE SZUKANIE, UPRAWIANIE LUB UNIKANIE SEKSU - EROTOMANIA 
 Jeśli wykorzystanie seksualne był główną lub jedyną formą fizycznego kontaktu zaznawaną przez ciebie w 
dzieciństwie, mogłaś rozwinąć wzorzec szukania bliskości tylko na drodze seksu. Mogłaś stać się niewybredna i zaliczać 
partnerów bez angażowania się, wikłać się w kolejne obsesyjne romanse i destrukcyjne związki, lub mogłaś poprzez seks 
usiłować zaspokoić swoje inne potrzeby.  
 Dla jednych kobiet seks staje się znieczuleniem i ucieczką, więc uzależniają się one od tych zachowań, u innych 
nałóg ten przybiera formę odwrotną. Ofiary robią wtedy wszystko, by unikać jakichkolwiek kontaktów i związków 
seksualnych i stłumić swoją seksualność.  

Z pełnym rozmysłem wyszłam za faceta, który był z gruntu aseksualny. To był jeden z tych gości typu „dwa razy 
na rok” - dla mnie idealny. Jak chciałam zajść w ciążę, mierzyłam temperaturę. Poczęcie moich dzieci do złudzenia 
przypominało sztuczną inseminację.  

 Inne ofiary eliminują nie seks, lecz doznawanie przyjemności seksulanej. Bezwiednie znieczulają swoje ciało tak, 
by więcej nie reagować rozkoszą: 

Jednym ze sposobów, w jaki próbowałam poradzić sobie z faktem, że molestowanie wywoływało u mnie rozkosz 
fizyczną, było mówienie sobie: „Już nigdy więcej to nie będzie przyjemne. Nie pozwolę, by kiedykolwiek seks 
dawał mi przyjemność, gdyż dawał mi ją wtedy, gdy nie powinien był.” Tak więc poźniej nic już nie czułam. Nawet 
nie zwracałam uwagi na seks. Było mi wszystko jedno. Wystarczało, że partner jest po stosunku szczęśliwy i 
zaspokojony. I nie mogłam doczekać się, kiedy już sobie pójdzie, abym nie musiała więcej z nim tego robić.  

MOŻESZ SIĘ ZMIENIĆ 
 Jako dziecko nie miałaś wyboru. Teraz masz dużo możliwości. Możesz rozpoznać swoje autodestrukcyjne wzorce 
i sposoby radzenia sobie. I przede wszystkim możesz odrzucić te, które się nie sprawdzają, a zachować pozytywne 
zdolności jakie w sobie rozwinęłaś. (Po sugestie, jak zmieniać swoje schematy przetrwania sięgnij do Części Trzeciej.)  
 Nie każdy ma takie same możliwości. Jeśli radziłaś sobie metodami dającymi uznanie - np. dzięki byciu 
nadzwyczaj opiekuńczą lub niezrównaną w pracy - twoje możliwości wyboru będą większe, niż np. gdy poszłaś w 
narkotyki. Jeśli trafiłaś do więzienia lub szpitala psychiatrycznego, jasne, że nie będziesz miała takiej samej władzy 
zmieniania swojego życia. Jeśli mocno nadszarpnęłaś zdrowie wskutek obżarstwa, wymiotowania i anoreksji, także 
spotkasz się z ograniczeniami. Poza tym wpływać będzie twoja sytuacja ekonomiczna, status społeczny, rasa, orientacja 
seksualna, etc.  
 Jednakże dla każdej ofiary niezmiennie punktem wyjścia jest przyjrzenie się własnym metodom przetrwania i 
wybaczenie sobie tych zachowań i postaw. Nie pasz powodu, by się wstydzić. Zrobiłaś, co było można w tamtych 
tragicznych okolicznościach i poradziłaś sobie z ich spuścizną. Zapracowałaś na miano tej, która przetrwała - ocalonej. 
Dziś jesteś dorosła i masz siłę do przemiany. Z pozycji gotowości, miłości i akceptacji siebie, możesz całkowicie 



wyzdrowieć.  

ĆWICZENIE PISEMNE: MOJE  RADZENIE  SOBIE 

(Zerknij na podstawową metodę pisania ćwiczeń na stronie 32)  
 Dowiedziałaś się wiele o różnych sposobach radzenia sobie z traumą. W niektórych zapewne odnajdziesz siebie. 
Możesz też dostrzec w sobie inne, nie wymienione zachowania, które były powracającym refrenem w twoim życiu. Teraz 
masz okazję opisać swoje sposoby radzenia sobie - to, jak je pamiętasz, które z nich nadal stosujesz i jak wpływają one 
na twoje życie. Zapisuj jak najwięcej szczegółów, zawsze jednak honorując to, co robiłaś żeby przetrwać. Daj sobie na to 


