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Bardzo długo czułam się wybrakowana. Jak jakiś wybrakowany towar. Obsesyjnie wracało do mnie pytanie: „Co ze mną 
jest nie tak?” Mimo to stale pracowałam nad moim zdrowieniem. Częścią siebie czułam, że do niczego przecież nie 

jestem przykuta na zawsze. Moje komórki wymieniają się wszystkie co siedem lat. Dlaczego więc miałabym wiecznie być 
wybrakowana? Oczywiście, że mogę się zmienić! 

- Saphyre 

 Kiedy zaczynasz przypominać sobie swoje wykorzystanie i uświadamiać sobie jego skutki, może z początku 
doznać ulgi. Odnalazłaś wreszcie właściwy powód twoich problemów. Są osoby, i zdarzenia, które możesz winić. Jednak 
wkrótce dostrzegasz, że to wszystko wcale nie jest takie proste. Ani sprawiedliwe. Jak ujęła to jedna z ofiar: „Dziadek 
sobie kipnął i ma spokój, a ja nadal żyłam z problemami jakich mi narobił. Ja je niosłam, zamiast niego, od zawsze. Teraz 
miałam uznać, że jeśli chcę innego, lepszego życia, to nie on, lecz ja muszę coś zrobić z moim wykorzystaniem.” Inna z 
ofiar przez dziesięć lat chodziła na terapię dotyczącą kazirodztwa nie dopuszczając do siebie prawdy, że to wyłącznie ona 
sama jest odpowiedzialna za wprowadzanie zmian w swoim życiu:  

 Musiałam przestawić się z kontaktu z kazirodztwem przez jedną godzinę tygodniowo, na stały kontakt z 
moim dzisiejszym życiem i na zmienianie go. Nic mi nie dawało płacenie czterdziestu dolarów tygodniowo za 
możliwość gadania, zanim nie zaczęłam sama odpowiedzialnie działać. To wychodzi o wiele taniej, gdy składasz 
się do kupy we własnym czasie niż w czasie wykupionym. By wyzdrowieć, nie możesz uzależniać się od jednej 
godziny tygodniowo. Mogłam do woli operować z terapeutą tym żargonem, ale nie docierało do mnie, że w moim 
życiu dalej nic się nie zmienia. To ja musiałam zacząć działać.  
 Kiedy dotarło to do mnie, postanowiłam zmienić moje życie i wziąć odpowiedzialność za to, co się ze mną 
działo. Zaczęłam zadawać sobie pytania: „Co ja robiłam, żeby tkwić nieruchomo w miejscu? Co ja robiłam, by nic 
nie czuć i nie widzieć prawdy? Jakie były motywy mojego wczepiania się w kolejne destrukcyjne związki?” 
 Wreszcie zaczęłam troszczyć się o moje życie. Zakończyłam gnębiący mnie toksyczny związek. Zmieniłam
pracę. Zmieniłam urządzenie domu. Zaczęłam dbać o własny interes. Wytoczyłam byłemu kochankowi sprawę o 
maltretowanie, psychiczne i fizyczne. Odzyskałam napożyczane ludziom pieniądze. Wygrałam sprawę majątkową 
przeciw eks-mężowi. Zaczęłam odczuwać złość i działać wedle niej. Zaczęłam unikać destruktywnych osób. 
Naprawdę, zmieniłam się nie do poznania. Inaczej wyglądam. Inaczej brzmię. I nadal z rozmysłem przemieniam 
moje życie.  

Jak wprowadzać zmiany 

Uświadom sobie te zachowania i obszary życia, które potrzebujesz zmienić. 
Przyglądaj się powodom, dla których rozwinęłaś w sobie te czy inne zachowania. Od czego się one zaczęły? 
Przypomnij sobie, kiedy pierwszy raz uruchomiłaś swoje kompulsje? Co się wtedy działo? Postaraj się zrozumieć po co
potrzebowałaś tych zachowań.  
Współczuj wszystkiemu, co robiłaś w przeszłości. Nawet jeśli nie było to rozsądne ani zdrowe, pamiętaj, że miałaś 
wtedy bardzo skąpy wybór. A dzisiaj wybierasz o wiele lepiej. Na tym się skoncentruj.  
Znajdź nowe sposoby zaspokajania swoich potrzeb. Choć nie zawsze, zmiany jednak odsłaniają zwykle jakąś 
pominiętą potrzebę. Bierz każdą z nich poważnie i odpowiadaj na nią, aby twoja przemiana utrwalała się.  
Sięgaj po wsparcie. Całe środowisko - wszyscy ludzie, z którymi się widujesz - mają wpływ na twoją zdolność 
wprowadzania zmian. Odwagi, nadziei i przykładu dostarczą ci te osoby, które same pracują nad przekształcaniem 
swojego życia. Ci, co nadall obracają się we wzorcach, które chcesz zmienić, wciągną cię w nie z powrotem. Miej respekt 
dla siły, z jaką wpływa na ciebie otoczenie. 
Próbuj wiele razy, aż do skutku. Nawet, jeśli czasem łatwo jest wznieść się na wyżyny, pamiętaj, że wprowadzanie 
zmian to żmudny i męczący proces, który wcale nie wygląda atrakcyjnie. Jednak to właśnie te codzienne, mozolne kroki 
prowadzą do bardziej satysfakcjonującego życia.  
Bądź wytrwała. Większość zmian, jakie udaje się nam wprowadzić, wymaga konsekwencji i wielokrotnego 
powtarzania. Gdyby wystarczało nie wypalić tylko jednego papierosa, rzucenie palenia byłoby całkiem proste.  
Przeszkody stające zmianom na drodze 

 Nikt nie zmienia się w próżni. Nowe wybory, jakie zaczniesz wprowadzać, na pewno wywołają reperkusje w 
twoim otoczeniu. Dla wielu osób twoja determinacja i nowa postać może okazać się zagrożeniem, gdyż podpowie im, że 

PROCES PRZEMIANY



może i oni powinni się zmienić. Mimo, że chodzi tutaj o zmiany na lepsze, twoi bliscy wcale nie będą się do nich palić. Nie 
miej złudzeń, nikt sam z siebie nie wyrywa się do zdrowszego życia.  
 Jedna z ofiar, lat czterdzieści sześć, po podjęciu terapii kazirodztwa tak wspomina reakcję swojego drugiego 
męża: „Zaczęłam wprowadzać zmianę za zmianą. John jednak wpadł w panikę! Gdzie się podziała ta kobieta, z którą się 
ożenił? Dotąd byłam jak potrzebująca oparcia mimoza z trójką dzieci. A tu raptem jego wybranka  zniknęła, a jej miejsce 
zajęła nowa, która wcale się na niego nie ogląda! Zaalarmowany, wszystkimi sposobami starał się przywrócić stary układ. 
Nieźle napsuł mi krwi, zanim się pogodził i przystosował.”  
 Przemiana wymaga empatii i wsparcia ze strony otoczenia. Jeśli nie zapewniają ci go najbliżsi, szukaj wszędzie 
gdzie to możliwe - wśród nowych przyjaciół, u sprawdzonej terapeutki oraz w grupach wsparcia dla dorosłych dzieci 
kazirodztwa.  

PRZYZNAWANIE SIĘ DO LĘKU 
 Namierzaj i nazywaj swoje lęki. Nadawanie imion rzeczom zmniejsza ich mentalną władzę nad nami. Gdy pewna 
kobieta, cierpiąca na chroniczną depresję i niemoc działania, sporządziła listę rzeczy, którym przyszłoby jej stawić czoła, 
gdyby naprawdę podjęła zdrowienie, mogła poznać powody swojego uwięzienia się w lęku. Przemiana postawiłaby ją 
przed ryzykiem - przed możliwością sukcesu lub porażki w życiu zawodowym. Musiałaby się odsłonić i zdecydować na 
większą bliskość ze swoim partnerem. Musiałaby przestać obwiniać rodzinę za swoje problemy i sama zacząć je 
rozwiązywać. Straciłaby swój dotychczasowy wizerunek (jako osoby przegranej) i komfort użalania się nad sobą - 
straciłaby korzyści  z uważania się za osobę chorą i ofiarę. Musiałaby zacząć radzić sobie ze swoimi prawdziwymi 
uczuciami zamiast je topić w poczuciu beznadziejności i strachach. Musiałaby zacząć przyciągać ludzi za pomocą tego, 
kim jest w istocie, zamiast brać ich na litość. Po przyjrzeniu się swojej liście kobieta ta pojęła, dlaczego tak bardzo boi się 
zmiany.  

LĘK WCALE NIE MUSI CIĘ POWSTRZYMAĆ 
 Wszystkim naszym ryzykownym i nieznanym działaniom w życiu zwykle towarzyszy lęk. Jest to to samo uczucie, 
które sprawia, że trzęsą ci się kolana gdy np. pierwszy raz masz zaśpiewać przed publicznością, gdy idziesz na rozmowę 
kwalifikacyjną w sprawie wymarzonej super-pracy, czy gdy zamierzasz stanąć do konfrontacji z osobą, która cię 
wykorzystywała w dzieciństwie. Ilekroć podejmujesz nowe wyzwanie i boisz się, instynktownie szukasz energii. Jest nią 
adrenalina. Ofiary kazirodztwa, z reguły, gdy tylko podejmują jak najbardziej słuszne działania mające na celu ich własne 
dobro, ogarnia ten właśnie rodzaj lęku.  
 Jednak lęk ten - żaden lęk - nie musi cię zatrzymać. Nawet jeśli się boisz, możesz iść naprzód i wprowadzać 
zmiany jakich pragniesz. Po prostu masz tylko robić, co zamierzyłaś - choćby nerwowo czy niezdarnie. Choćbyś i cała się 
trzęsła lub pociła. Nawet gdy nie jesteś pełna wdzięku i harmonii z sobą, nie przestawaj działać. Nic nie powstrzyma cię 
od osiągnięcia celu.  

WZORCE KONTRATAKUJĄ 
 Wzorzec to każde obsesyjno-przymusowe zachowanie, które nami rządzi. Wzorzec jest z natury głęboko 
zakorzeniony i mocno utrwalony przez wielokrotne powtarzanie - i oczywiście daje znajomy rezultat. Nawet jeśli 
ostatecznie rezultat ten nie jest zgodny z twoim zamierzeniem, jego przewidywalność jest częścią jego uporczywości. 
Wzorce zazwyczaj powstają nieświadomie, jako sposób radzenia sobie w sytuacjach, gdy masz mocno ograniczone pole 
wyborów. Służą ci, ale płacisz coraz wyższą cenę.  
 Wzorce mają swoje własne życie; ich żywotność i wola trwania jest zdumiewająca. Kontratakują, mszcząc się z 
miejsca na tym, co im zagraża i może unicestwić. Gdy tylko odkryjesz jakiś swój schemat i chcesz go zmienić, skutek jest 
zrazu odwrotny: twoje chore zachowanie nasila się jeszcze. Laura wspomina: 

 Postanowiłam być bardziej obecna w moim życiu i nie wychodzić z siebie - nie dysocjować, gdy tylko 
napłyną silne emocje. Jednak wzorzec ten zaczął wtedy atakować mnie ze zdwojoną siłą, jakby się wściekł. W 
rezultacie stale bujałam gdzieś poza sobą. W końcu zaczęłam myśleć, że nigdy sobie z nim nie poradzę i gdy 
kompletnie nie mogłam już wytrzymać ze sobą, naglę pękł, odpuścił. Doznałam iście przerażającego cudu: 
zdolności bycia stale obecną w sobie.  

 U innej z ofiar, kobiety mającej za sobą cały ciąg destrukcyjnych związków i kontaktów seksualnych, gdy zaczęła 
pracować nad tym wzorcem, zdawało się z powodzeniem - również nastąpił kontratak:  
 „Nagle wpakowałam się w trzytygodniowy koszmar - romans, gdzie powtórzyłam każdy z chorych schematów 
przerabianych wcześniej w różnych moich poprzednich związkach. Po kolei odtworzyłam je wszystkie, w jakimś w 
szalonym, tragikomicznym tempie. Jak na starych filmach z Charlie Chaplinem.”  
 Ważne jest abyś w tym krytycznym momencie nie rezygnowała. Będziesz przechodzić niejedno takie przesilenie. 
Pamiętaj, że kiedy pośród uczuć: „Nie dam rady” i „Dłużej już nie wytrzymam” doświadczasz gwałtownego pogorszenia, 
zwykle oznacza ono dobrą prognozę; mówi ci, że jesteś już blisko celu, nad którym tak dzielnie pracujesz.  

Miłość do maleńkiej siebie przebywa długą drogę 

 Bądź cierpliwa i łagodna dla siebie. Małe dzieci nie wstają i nie zaczynają chodzić z dnia na dzień. Nikt zdrowy 
też nie krytykuje ich ani nie złości się na nie za potknięcia i upadki. Przeciwnie - zachwycamy się ich pierwszymi 
nieporadnymi sukcesami, które tak często kończą się wywrotką.  
 Wybaczanie sobie potknięć i obsunięć - postawa zachęty i miłości do samej siebie - samo w sobie może działać 
na wzorce rozbrajająco. Oto jak miękła z czasem postawa jednej z ofiar wobec samej siebie:  



 Gdy zdarzy mi się wpaść w jakiś dawny schemat, traktuję to jakbym wślizgnęła się w buty, które już na mnie 
nie pasują. Oto włożyłam coś niewygodnego o próbuję tańczyć jak baletnica, ale to normalne, że tej sytuacji mi 
się nie udaje. Kiedyś biczowałam się za to: „W coś ty idiotko znowu wlazła!” I zaraz wpadałam w przygnębienie, 
że nigdy mi się nie uda zmienić.  
 W miarę jak posuwałam się naprzód w zdrowieniu, łatwiej mi było o łagodność dla siebie: „O mój Boże! 
Znów wpadka.” Gratulując sobie, że tak szybko ją zauważyłam, zaczynałam analizować, co zdarzyło się tym 
razem, że do niej doszło? Zamiast warczeć i ujadać na siebie, obiecuję sobie, że następnym razem lepiej zadbam 
o siebie i określam metody, jakimi to zrealizuję.  

ZAUWAŻAJ SWÓJ POSTĘP - DOCENIAJ SIĘ 
 Często jest tak, że ludzie świetnie widzą skalę trudności przedsięwzięcia tylko przed jego wykonaniem. Wtedy 
rzeczywiście się boisz, wahasz, mobilizujesz siły i odwagę, a kiedy w końcu uda ci się osiągnąć cel, z miejsca pytasz: „W 
porządku, co następnego?” Pędzisz bez zatrzymania, albo, co jeszcze gorsze, obruszasz się na siebie: „Nie rozumiem po 
co w ogóle robiłam z tego aferę? To była pestka!”  
 To wcale nie była pestka! I musisz sobie to uprzytomnić. Jedna z klientek Ellen długo się szamotała ze sobą i 
ganiła za to, że nie umie zerwać z kochankiem, który poza łóżkiem wcale jej nie interesował. Myśląc, że nie znajdzie w 
życiu nikogo, ktoby ją jeszcze zechciał i bojąc się samotności, trwała wczepiona w tego faceta. Wiele razy zbierała się na 
odwagę odejścia, ale szybko miękła i wracała do niego. Wreszcie, po wielu miesiącach męczarni, udało się jej zakończyć 
tę obsesyjną relację. Na najbliższej sesji terapeutycznej mówiła dużo o wielu innych sprawach, by, jakby na marginesie, 
zaledwie napomknąć o swoim osiągnięciu. I jeszcze w tym samym zdaniu przeszła do następnego tematu, zaznaczając 
na koniec wypowiedzi, że właściwie to ma sprzeczne uczucia i rozważa, czy nie lepiej do niego wrócić.  
 „Zaraz” przerwała jej Ellen - „To w końcu jednak z nim zerwałaś!” 
 „No tak, ale wcale nie jestem pewna. Poza tym...” 
 Ellen przerwała jej znowu: „Ale z nim zerwałaś! Nawet gdyby za jakiś czas powinęła ci się noga, to przecież 
zrobiłaś niemożliwą rzecz, której tak bardzo chciałaś. Dokonałaś tego, naprawdę! A popatrz, jak to jest? Nawet nie 
chcesz poświęcić temu sukcesowi jednego całego zdania...”  
 Wreszcie owa kobieta zwolniła na tyle, by móc doświadczyć sukcesu, poczuć swój sukces. Z wdzięcznością 
przyjęła też wiadomość, że wiele osób, które odważają się na nowy krok w nieznane przeżywa tak samo silne wytrącenie 
z równowagi - mimo, że ów krok służy przecież ich dobru. 

ŚWIĘTUJ SUKCESY 
 Kiedy osiągniesz cel - kiedy dokonasz zmiany, nad którą długo się biedziłaś - daj sobie czas i prawo do przeżycia 
sukcesu. Uczczenie go może być czymkolwiek, co ci pasuje, od szału radości do poważnej celebracji. Zafunduj sobie 
homara w dobrym lokalu, wyślij do siebie piękną kartę z życzeniami, zapal świece i odpraw dziękczynienie - zresztą ty 
sama najlepiej wiesz, co dla ciebie ma specjalne znaczenie.  

ĆWICZENIE PISEMNE: PRZEMIANA WZORCÓW 
 (Zerknij na podstawową metodę pisania ćwiczeń na stronie 32)  

Daj sobie czas na to, byś mogła oszacować, jak daleko już zaszłaś w zdrowieniu. Czy jesteś na samym początku, czy 
może już przeszłaś kawał drogi? Które ze zmian udało ci się doprowadzić do końca? Z czego możesz być dumna? Jakie 
przeszkody pokonałaś przy okazji? Jakie są twoje małe (i wielkie) sukcesy? Ciesz się i doceniaj swój postęp. W każdym 
detalu. Zrobiłaś naprawdę duży kawał roboty, to fakt. Ale przed tobą dalsza droga i praca. Jakie cele stawiasz sobie w 
zdrowieniu na dziś? Jakie widzisz możliwe sposoby dążenia do nich? Wynotuj z osobistyego życia sprawy, które nadal 
musisz zmienić lub nadal pchać naprzód. Mogą to być ogólniki w rodzaju: „Muszę okazywać sobie więcej empatii” lub 
konkrety, jak: „Muszę spalić zdjęcie mojego oprawcy, które wciąż wisi w moim pokoju.” 

Pamiętam, jak powtarzałam w stanach depresji: „Myślicie, że jestem kimś dobrym, ale to nieprawda. Jestem zła do 
szpiku.” W głębi, pod blichtrem, ogładą towarzyską i resztą tego kulturalnego syfu, widziałam w sobie małe jądro - 

skondensowane złe nasienie. To ono zmuszało mnie do bycia na zewnątrz bez skazy. Wierzyłam, że jeśli będę grać kogoś 
świetnego i odpowiednio się starać, choć w części nadrobię to, jaka okropna naprawdę jestem.  

 Szacunek dla siebie samej i poczucie własnej wartości jest dla kobiet sprawą podstawowej wagi. Ponieważ 
kultura przypisuje nam mniejszą wartość niż mężczyznom, częściej od nich borykamy się z poczuciem gorszości, 
niedopasowania i niewiary w siebie. W przypadku ofiar widać to jeszcze wyraźniej. Ofiara została spustoszona w bardzo 
wczesnym wieku. Coś w tobie zostało wtedy złamane na najbardziej podstawowym poziomie. Stłuczono i przekreślono tę 
prawdę, że jesteś cenna - a raczej bezcenna. Jeszcze jako dziecku odmówiono ci przekazów, że zasługujesz na miłość i 
jesteś w porządku taka, jaka jesteś. Zamiast nich byłaś wykorzystywana - niesłusznie pozostawiona z poczuciem 
zbrukania, jakby z własnego powodu. W dodatku sposoby, jakimi sobie potem z tym bagażem musiałaś radzić, też nieraz 
wpędzały cię w jeszcze głębsze przekonanie, że nie jesteś nic warta - i w jeszcze głębszy wstyd.  

 SZACUNEK DLA SAMEJ SIEBIE I WŁASNA MOC SPRAWCZA



 Możesz doświadczać pogardy dla siebie jako stałego poczucia bezwartościowości - jako rodzaju wewnętrznego 
głosu, który ci powtarza, że nie dość się starasz, niczego nie robisz dobrze i na nic nie zasługujesz. Lub, że „tylko do 
‘tego’ się nadajesz.” Może też być tak, że twoje uczucia do siebie ulegają nagłym fluktuacjom. Przez większość czasu 
lubisz siebie i masz o sobie dobre zdanie, a twój wewnętrzny prześladowca i krytyk jakby śpi, lecz wystarczy drobne 
potknięcie, zmiana, sprzeczka z kimś bliskim lub strata, a z miejsca tracisz kontakt z pozytywnym nastawieniem do 
siebie. Cała miłość, którą tak pieczołowicie niosłaś, pryska wtedy i zdaje się być kompletnie poza zasięgiem.  
 Uczucie nienawiści do siebie może spadać nagle i jakby z niczego. Krótka i błaha interakcja z kimś może 
wywołać całą lawinę niepewności i zwątpienia w siebie. Zawaliłaś jedno zadanie na kolokwium i zaraz najeżdżasz na 
siebie: „Jestem skończoną kretynką! Nigdy do niczego nie dojdę.” Przestajesz spotykać się z chłopakiem, bo uznałaś, że 
nie jest dla ciebie odpowiedni i zamiast być dumna z tego, że postawiłaś zdrowe granice, czujesz się porzucona i pewna, 
że już nikt cię nie pokocha i do śmierci będziesz samotna. Mimo, że troszczysz się o siebie - a zwłaszcza wtedy - w 
dziwny sposób znów kończysz w poczuciu beznadziejności.  
 W miarę przechodzenia przez kolejne etapy odzyskiwania zdrowia, twój pozytywny odbiór siebie, zjawiający się i 
doświadczany w pewnych przebłyskach, nieraz będzie się załamywał i znikał. W momentach, gdy zaczynasz odzyskiwać 
wspomnienia, lub gdy toczysz bój o akceptację prawdy o tym, co cię spotkało, czy gdy musisz ułożyć nowe relacje ze 
swoim oprawcą - łatwo możesz poczuć się gorzej niż we wcześniejszym okresie. Uczucia wstydu i nienawiści do samej 
siebie często są zaplombowane razem z pamięcią i kiedy fakty wykorzystania zaczynają powracać, niosą też bardzo 
bolesne emocje.  
 Jednak zdrowienie to nie tylko ból. To uczenie się miłości do samej siebie i okazywanie jej sobie. Kiedy  
przechodzisz od czucia się ofiarą do czucia się silną osobą, która przeżyła i ocalała, będziesz doświadczać coraz 
częstszych przebłysków nadziei, dumy, szczęścia i satysfakcji, To są naturalne „produkty uboczne” zdrowienia.  
 Cała ta książka służy doskonaleniu twojego szacunku dla siebie. Zarówno gdy kontaktujesz się ze swoim 
dzieckiem wewnętrznym, gdy odkrywasz i wyrażasz swoją złość, gdy pracujesz nad dysfunkcjami i kompulsjami 
seksualnymi, gdy kończyśz toksyczne relacje czy gdy odżałowujesz przeszłość i utracone dzieciństwo - budujesz coraz 
bardziej delikatną i przepojoną miłością więź z samą sobą. Bieżący rozdział wyposaży cię na drogę w określone 
narzędzia, które pomogą ci poczuć się lepiej z samą sobą, w relacjach z innymi i w wykonywanej pracy.  

Zinternalizowane przekazy 

 Kiedy byłaś wykorzystywana, zapewne mówiono ci - wprost lub okrężną drogą - że to była twoja wina. Zapewne 
wmawiano ci, że jesteś zła lub głupia. Mogłaś być poniżana, ośmieszana lub nazywana wariatką lub kłamczuchą. Często 
też mogłaś otrzymywać w dzieciństwie przekaz, że nigdy nic nie osiągniesz w życiu. Być może odbierasz tego rodzaju 
komunikaty aż do dzisiaj. Jedna z ofiar, kiedy jej wiersze wydrukowała znana gazeta, pokazała ów egzemplarz matce, by 
nadziać się na komentarz: „Ot, trafiło się ślepej kurze ziarnko. Przecież ty nigdy nic już więcej nie napiszesz!” 
 Inną z kobiet, którą wybrano miss uniwersytetu, jej wchłonięty z rodzinnymi przekazami, fałszywy obraz siebie 
wtłoczył w przekonanie, że wybrano ją tylko dlatego, że koledzy i koleżanki ulitowali się nad jej brzydotą.  
 Nawet jeśli nie dawano ci takich komunikatów wprost, sam fakt wykorzystania musiał ci powiedzieć, że jesteś 
bezsilna, porzucona i niewarta ochrony ani miłości. Jeśli przy tym ignorowano cię lub porzucano, twoje poczucie wartości 
i mocy sprawczej zostało zniszczone u samych podstaw. Zakodowałaś sobie przekaz, że nie zasługujesz na nic dobrego i 
nie masz wpływu na swoje życie i zdarzenia.  
 Gdy nasza wartość jest kwestionowana wystarczająco często, zaczynamy wierzyć, że coś musi być z nami nie w 
porządku. W wyniku tych wchłoniętych w dzieciństwie przekazów możesz byś przekonana, że jesteś dobra tylko do 
seksu, że nie da się ciebie kochać, że nic co robisz nie ma znaczenia, czy że nie zasługujesz nawet na to, by żyć. Ellen 
często powtarza: „Ofiary są zaprogramowane na niszczenie samych siebie. Nauczyłaś się gasić siebie tak skutecznie, że 
twoi oprawcy mogą stać z założonymi rękami i tylko potakiwać. Może ich nawet w ogóle nie być - wyręczysz ich tak samo 
skutecznie. Mogą sobie iść grać w golfa, bo ty i tak sama się wykończysz.”  
 Owa autodestrukcyjność nieuchronnie wypowiada wojnę pozytywnemu i wspierającemu podejściu do własnej 
osoby, jakie usiłujesz wypracować.  

 Bardzo często czuję się jak dwie różne osoby. Ostatnio - w środę - rano postanowiłam kupić rewolwer i 
skończyć z sobą. Sklep z bronią zamykano o osiemnastej. W pracy mieliśmy nasiadówkę, która dotyczyła 
zwiększenia sprzedaży i na którą nie poszłam, bo trzeba mi było pół godziny, by dostać się z centrum do tego 
sklepu.  
 Cały dzień woziłam się z myślami o spluwie i z moim parszywym nastrojem, sporządzając jednocześnie 
długą listę rzeczy, jakie sprawiają mi przyjemność. A gdy już jechałam do tego sklepu, uznałam nagle, że wcale 
nie chcę rewolweru. Zamiast tego kupiłam sobie wielkiego pluszowego misia. I umówiłam się na masaż leczniczy. 
Kupiłam sobie też bilet na rewię, którą od dawna chciałam zobaczyć.  
 Bardzo często ścierają się we mnie dwie osoby. A nieraz jeszcze więcej. Jest więc ta, która konsekwentnie i z 
determinacją walczy, by wyzdrowieć. I jest ta, która w dzieciństwie oberwała tak wiele, że przejęła pałeczkę od 
ojca, gdy on już nie mógł.  

Najczęściej spotykane defirmacje 

 „Nienawidzę siebie.” Czułam się jakbym miała plamę oleju wypływającą stale na wierzch. Zdawało mi się, że jestem 
wypełniona czymś złym, co wypłynie natychmiast i odstręczy każdego, z kim tylko się zetknę. Nikogo więc nie 
dopuszczałam do siebie zbyt blisko.  
„Nie zasługuję na dobro.” Na drugie mi Zgryzota. Podstawowe przyjemności - towarzystwo, wspólny wypoczynek i 



zabawa - którymi cieszą się inni ludzie, dla mnie zawsze były poza zasięgiem. Pod całym moim flirtowaniem, łowami i 
napuszeniem, nigdy nie wierzyłam, że ktokolwiek mógłby mnie pokochać. Zresztą niechby tylko spróbował...! Czułam się 
skazana na wieczną samotność.  
„Nie dam rady.” Kiedy byłam mała oczekiwano ode mnie, że będę dorosła. Musiałam gotować, prać i dbać o porządek, 
aby dom znośnie wyglądał. Już w wieku dziewięciu, dziesięciu lat pełniłam obowiązki głowy domu. Ale czy to jest zadanie 
na siły dziecka? Nic dziwnego, że nawalałam. A oni zawsze mnie tylko krytykowali. Teraz nic ważnego nie robię w życiu i 
nawet nie próbuję. Dlaczego? Bo przecież „ja nic nie umiem zrobić dobrze.”  
„Muszę być doskonała.” Wszyscy w mojej rodzinie byli świetni w wytykaniu porażek. Nikt jakoś nie kwapił się jednak 
do zauważania sukcesów. Dzisiaj, gdy ktoś mi mówi: „Wspaniała robota!” zaraz to podważam: „Ale spójrz: tu skaza, tam 
wada...” Trudno mi dostrzegać pozytywy i dobro. Ciągle widzę zmarszczki wyłażące spod spodu.  
„Co bym nie robiła, to mało.” Wiem, że jestem bystra. Wiem, że mam mnóstwo uzdolnień. Jak mówię: „Zrobię to,” to 
znaczy, że rzecz będzie zrobiona, i to w dwa razy krótszym czasie niż potrzebowałby ktoś inny. Mój problem tkwi w tym, 
że nie czuję, abym zasługiwała na cokolwiek. Z jakiej racji miałabym otrzymać za coś pieniądze, uznanie czy cieszyć się 
stabilizacją? Wszystko, cokolwiek osiągam, jakkolwiek byłoby wielkie, jest jedynie próbą nadrobienia i pokrycia tego, co 
mi zrobiono w dzieciństwie. Sukcesy sprowadzają mnie do zera.  
„Nawet nie warto próbować.” Od zawsze cierpiałam na zupełny brak ambicji. Mam piekielny łeb do interesów i 
używałam go jedynie dla korzyści innych ludzi, nigdy dla własnej. Dlaczego? Bo dla mnie samej nie warto nawet 
próbować. Nigdy nie chciałam dla siebie więcej niż minimum socjalne. Jak ofiara, byle jakoś przeżyć. Nigdy nie chciałam 
wyjść ponad śmiesznie niską normę. A przecież życie, to o tyle więcej!  
„Moje pragnienia się nie liczą.” Wychowywano mnie w roli kosza na śmieci. W moim domu żyło czworo dorosłych i 
wszyscy mnie wykorzystywali. Nie tylko seksualnie. Nauczyłam się akceptować każde nadużycie na mnie. Nigdy nie 
miałam okazji pobyć w sobie na tyle długo, by poczuć, czy w danej chwili chcę pisać, czy rysować? Czy chcę się bawić 
odpoczywać? Nie nauczyłam się nigdy poznawać, na co mam ochotę. Moje pragnienia nie były ważne. Brałam więc 
każde głupawe zajęcie, jakie mi się trafiało.  

PRZEMIANA  WCHŁONIĘTYCH  PRZEKAZÓW 
 W początkach zdrowienia możesz doświadczać negatywych komunikatów w sposób ciągły. Z czasem jednak, w 
miarę jak twój zasadniczy wizerunek siebie ulega przemianie, stają się one coraz rzadsze. Zaczynają różnić się coraz 
wyraźniej od twojej nowej postawy lubienia i akceptowania siebie.  Może ci się wydawać, że negatywne myśli u uczucia 
napływają same i bez powodu, jednak zawsze wydarza się wcześniej coś, co je przywołuje. Za każdym więc razem, gdy 
poczujesz się z sobą fatalnie, staraj się poszukać i wyodrębnić myśl lub zdarzenie, które wywołało w tobie te emocje. Z 
początku nie będzie to proste, ale nabierając z czasem wprawy nauczysz się zadawać sobie kilka szybkich pytań:  

 W jakim momencie zaczęłam czuć się tak kiepsko?  
 Czy miała miejsce jakaś denerwująca rozmowa? Odebrałam jakiś trudny telefon czy list?  
 Czy coś mnie wystraszyło lub mogło rozzłościć?  
 Czy istnieje jakiś powód, aktualnie, dla którego mogę być bardziej niż zwykle podatna na zranienie? 
 W jakiej chwili zgubiłam dobre samopoczucie? 

 Gdy już odkryjesz zdarzenie lub myśl, jaka przywołała twoją nienawiść do siebie, odpowiedz sobie, czy ten stan 
emocjonalny jest ci znany? Poszukaj w przeszłości sytuacji, kiedy pierwszy raz w życiu poczułaś się w ten sposób - kiedy 
pierwszy raz wtłoczono w ciebie to kłamstwo? Kto wmawiał ci, że jesteś egoistką? Kto dawał ci do zrozumienia, że to ty 
sama wlazłaś mu z drogę? Jak tłumaczyłaś sobie wtedy tę sytuację czy zdarzenie? Kiedy i w jakich okolicznościach 
uznałaś, że to ty jesteś osobą, która musi być zła?  
 Pozwól sobie przeżyć cały ból dziecka, jakim wtedy byłaś. Pozwól sobie na ciepło i współczucie dla tej małej 
dziewczynki, odczuj złość na tych, którzy cię skrzywdzili i na wszystkie inne uczucia, jakie zechcą się pojawić w związku z 
danym dawnym wydarzeniem. Rozpoznawanie tych uczuć w sobie i dawanie im jak najpełniejszego wyrazu uwalnia z 
zamknięcia i oddala twoje zinternalizowane, raniące przekazy.  
 Identyfikując kłamstwa na swój temat jakie ci wpojono, zaczynasz je stopniowo gubić. Pewna kobieta, która 
chór krytykujących ją głosów w swojej głowie nazywała „wrażym komitetem,” stosowała taktykę pojedynczego 
wyławiania ich i odstrzeliwania:  

 Zawsze gdy napadało mnie fatalne samopoczucie, lęk czy depresja, mówiłam: „W porządku! Czyj to głos? 
Kto ośmiela się tak mówić o mnie? Kto z waszego gremium stwierdził, że jestem do kitu? Nie potraficie się 
przyznać? Czy to ty tatusiu? Ty, mamo? A może zalęknione dziecko? Albo zranione? Och, to przecież ty, babciu 
Jean! Pokaż się! 
 Gdy w mojej głowie zasiada ów wraży „komitet”, który sprawia, że nie mogę ani prawidłowo myśleć, ani 
czuć, ani widzieć rzeczywistości, muszę coś z nimi zrobić. Muszę ich uciszyć i spacyfikować. Namierzam więc i 
izoluję z ich gremium tego, który właśnie starał się mi dokopać. Mówię: „Dość! Wyłaź stąd! Wynocha z mojej 
głowy! Ja tu rządzę! Możesz mówić sobie takie rzeczy do lustra. Zjeżdżaj i nie wracaj!” 

 Zwracanie uwagi na „wyzwalacze” i odkrywanie korzeni twoich negatywnych myśli o sobie samej wyraźnie 
ogranicza twoją skłonność do czucia się kimś brudnym i podłym. Odnajdując pochodzenie swego odpychającego 
wizerunku uświadamiasz sobie, że pochodzi on skądś spoza ciebie. Utwierdzasz się w prawdzie, że czujesz się fatalnie nie 
dlatego, że taka jesteś, lecz dlatego, że kiedyś zostałaś w ten sposób uwarunkowana z zewnątrz.  
 Po odrzuceniu tej litanii kłamstw, zaczynasz zastępować ją prawdą o sobie. Jeśli nadal myślisz, że nie 
zasługujesz na miłość, powtarzaj sobie: „Jestem piękną, zasługującą na dobro, istotą ludzką. Już przez sam fakt, że 



oddycham, jestem warta miłości. Przez samo to, że jestem człowiekiem. Nie muszę dodatkowo nic robić ani nic 
udowadniać.” I tak wygląda prawda. Nawet jeśli nie wierzysz w nią jeszcze do końca, i tak ją sobie powtarzaj. (Zajrzyj 
do: „Afirmacje i wizualizacje” na str. 194.) 
 Nieraz, zwłaszcza na początku, najbardziej mogą ci w tym pomóc zwroty od tych osób, które wspierają cię na 
twojej drodze do ocalenia. Laura wypracowała sobie z najbliższą przyjaciółką niezwykły system:  

 Ilekroć, któraś z nas wypowiedziała coś zabarwionego nienawiścią do samej siebie, co kłóciło się z jej 
najzdrowszym, najbardziej dorosłym i prawdziwym „ja,” druga, dyskretnie przerywając, zaraz dorzucała do jej 
zdania słowo: „Pomidor!” Jeśli więc zaczynałam uderzać w ton: „Och, to się nigdy nie stanie!” i „Nie, nie dam 
rady,” zaraz słyszałam: „Pomidor! Pomidor!” W końcu, zarzucona pomidorami, musiałam się poddać i zacząć śmiać 
się z tego, co wygaduję. Jeśli zdarzał mi się naprawdę zły dzień, przyjaciółka cierpliwie i z miłością, tak jak się 
tłumaczy dziecku, wyjaśniała mi, dlaczego owe „pomidorowe” przekazy są kłamstwem. Zastępowała je następnie 
słowami prawdy, tak jak mnie w niej widziała: „Laura, jesteś wspaniałą, silną, zdolną i wrażliwą kobietą. Bo tylko 
osoby silne stać na wrażliwość. Oczywiście, że ci się uda. Możesz wszystko!” Taka przyjaźń - to był dla mnie 
nieoceniony skarb. 

Stawianie właściwych granic  

 Zdolność stawiania granic to podstawa dobrego samopoczucia. Większość ofiar nie wie, jak zorganizować sobie 
czas, jak bronić dostępu do swojego ciała, jak dbać o swoje potrzeby i stawiać je na pierwszym miejscu, ani jak mówić 
innym: „nie.”  

 Zawsze dysponowałam czasem dla innych, ktokolwiek i kiedykolwiek mnie o to prosił, czy nie. Do głowy mi 
nie przyszło, że mogę nim sama - i inaczej - zadysponować. Kiedy byłam mała, każdy, kto coś chciał ode mnie, 
miał to. W moim otoczeniu nie mogłam mieć granic. Śmiesznie łatwo było mnie wziąć na byle co, omotać i 
wykorzystać. Wyrobiłam sobie postawę: „Zrobię wszystko czego ode mnie chcesz,” bo sądziłam, że przez to inni 
będą mnie lubić lub choćby tolerować. Ich akceptacja była dla mnie straszliwie ważna! 

 Choć nauka mówienia „nie” jest trudnym wyzwaniem, niesie ulgę, gdyż przestajesz musieć robić to, czego chcą 
od ciebie inni. Ustanawiając właściwe granice, zaczynasz chronić siebie i uzyskujesz wolność. Nareszcie masz wybór. 
Kiedy we własnym interesie lub obronie mówisz innym „nie,” za każdym razem mówisz „tak” prawdziwej sobie.  
 Jednakże zdolność mówienia „nie” nie przychodzi nam łatwo. Już z samego powodu bycia kobietą - nie mówiąc 
o seksualnym wykorzystaniu - uczono nas zaspokajać innych i nie zważać na samą siebie. To ich potrzeby były ważne, 
nie nasze.  

 Byłam kiedyś na warsztacie dotyczącym randek. W jednym z zadań dobraliśmy się w pary i, na przemian, 
każda ze stron miała prosić lub nalegać na umówienie się na - nieprawdziwą - randkę. Zadaniem tej drugiej było 
odmówić. Pod koniec, omawiając w grupie swoje przeżycia i zachowania, przekonałyśmy się, że zaskakująco wiele 
z nas mimo to się umówiło. Jedna z kobiet przyrzekła nawet ugotować obiad! 

 Jeśli nie wyobrażasz sobie siebie mówiącej komuś „nie,” zaaranżuj kilka praktycznych sytuacji. Poproś bliską 
osobę, by odegrała ci różne role. Sprawdzaj się w scenach, gdzie jesteś proszona o zrobienie czegoś, czego nie chcesz 
zrobić - i odmawiaj. Zwracaj uwagę na to, jakie zjawiają się w tobie uczucia. Czuj je i mimo to dalej mów „nie.” Jeśli 
złapiesz się na myślach w rodzaju: „Nie mogę mu odmówić; jest taki miły, to nie wypada” - pytaj zaraz siebie: „A 
właściwie dlaczego nie? Co się stanie, jeśli odmówię? Co się stanie jeśli zadbam o siebie?” Myślisz może, że dla drugiej 
osoby będzie to czymś nie do zniesienia? Jeśli tak, to dlaczego? Mów o swoich uczuciach i nadal mów „nie.” Spróbuj 
odwrócenia ról. Posłuchaj, w jaki sposób druga strona odmawia. Wypróbuj to sama.  
 Teraz wybierz ze swojego życia cztery sytuacje, w których bardzo pragniesz powiedzieć: „nie.” Zacznij od 
najłatwiejszej, zostawiając najtrudniejszą na koniec. Kiedy przyjaciółka zaprasza cię na kolację, a ty nastawiłaś się, że 
pograsz na pianinie (uwielbiasz grać i naprawdę masz na to teraz ochotę) - odmawiaj. Kiedy twoja sześciolatka domaga 
się, byś nalała jej mleka, mów: „Nie, bo ty potrafisz to pięknie i samodzielnie zrobić.”  
 Jeśli wcześniej nigdy nie mówiłaś „nie” lub zdarzało ci się to tylko od święta, twoje pierwsze próby mogą wypaść 
niezdarnie lub nawet impertynencko. Jeśli myślisz, że nie masz prawa odmawiać lub jeśli dopiero w tym początkujesz, 
możesz dołączać choćby i niezdarne wyjaśnienia czy zareagować gwałtowniej niżby należało. Odmowa nie musi być 
jednakże głośna ani zabarwiona wrogością (choć oczywiście może być taka, jeśli sama tego chcesz). Kiedy otrzaskasz się 
nieco ze swym prawem do stawiania granic, zaczniesz coraz częściej ograniczać się do prostych: „Nie, nie chcę.” „Nie, 
dziękuję.” „Nie, nie mam ochoty.”  
 Jeśli zawsze troszczyłaś się o innych i mówiłaś wszystkim potulne „tak,” możesz teraz przeżywać opór z 
domieszką złości przy każdorazowo wypowiedzianym „nie.” Ludzie będą robić ci uwagi, że dawniej byłaś milsza. Mogą ci 
sugerować, że stałaś się egoistką i dawać odczuć, że woleli „dawną” ciebie. Z drugiej strony jednak zauważysz, że twoja 
szczerość i klarowność granic znajduje uznanie u przyjaciół. Odczujesz ich radość z tego, że w końcu zaczęłaś się 
troszczyć o siebie.  
 Mimo, że powiedzeniu „nie” często towarzyszy lęk, zyski są tego warte. Zaczynasz czuć się bezpiecznie chroniąc 
się przed sytuacjami i ludźmi, wśród których nie chcesz się znaleźć. Zaczynasz dostawać, coraz więcej i coraz częściej, 
rzeczy jakich pragniesz. Przestajesz czuć się bezradną ofiarą. Doświadczasz więcej zaufania, mocy i szacunku dla siebie. 
Twoja godność i poczucie wartości rośnie.  



Tworzenie pozytywnego wizerunku siebie 

ŻYJ WŁASNYM ŻYCIEM 
 Wszyscy mamy prawo wybierać to, o czym myślimy, że nas zadowoli. Mamy prawo określać swoje wartości, styl 
życia i priorytety. Jeśli w dalszym ciągu usiłujesz zadowolić innych i jeśli nadal liczysz w związku z tym na czyjąś 
aprobatę, to nigdy nie będziesz dość mądra, dość szczupła i żadne twoje sukcesy nie będą wystarczające.  
 Staraj się podchodzić do życia od własnej, wewnętrznej strony zamiast od strony zewnętrznych okoliczności. 
Odłóż na bok wszystkie oczekiwania rodziców. Przestań porównywać się z najlepszą przyjaciółką. Myśl o tym, co sama 
lubisz robić i z kim lubisz spędzać czas. Skup się na tym, co jest dla ciebie warte zachodu.  
 Osiągaj zmiany stopniowo. Myślenie za siebie, i o sobie, oraz podejmowanie własnych decyzji istotnie może być 
przerażające. Kiedy pozwolisz odpaść wzorcowi życia życiem innych i ich oczekiwaniami wobec ciebie, przez pewien czas 
zapewne będzie cię dręczyć wewnętrzna pustka. Mimo to, ujrzenie siebie jako niezależnej dorosłej osoby, zdolnej 
dokonywać własnych wyborów i odpowiadać za nie, daje ci wolność zaakceptowania siebie taką, jaką jesteś. W miarę jak 
zaczniesz ufać swoim decyzjom i dążyć do własnych celów, twój szacunek dla siebie samej będzie rósł w naturalny 
sposób.  

RÓB TO, Z CZEGO JESTEŚ DUMNA 
 Niemożliwe jest czuć się dobrze z samym sobą, jeśli robimy rzeczy, z których nie jesteśmy dumni. Jeśli oddajesz 
się kompulsywnemu hazardowi lub kolejnym kochankom, jeśli nie spędzasz dość czasu z własnymi dziećmi, jeśli unikasz 
terapii i uciekasz przed prawdą - nie będziesz czuła się w porządku wobec siebie. Aby poprawić swoje poczucie godności 
i wartości, musisz przestać robić te rzeczy, które zamiast napawać cię dumą, przeciwnie, napawają cię wstydem. Musisz 
zająć się tym, co szanujesz i podziwiasz.  

AFIRMACJE I WIZUALIZACJE 
 W tworzeniu przyjaznego wizerunku siebie wielu ofiarom pomagają afirmacje. Możesz sobie powtarzać: „Jestem 
cenna i zasługuję na dobro,” „Lubię siebie,” Jestem warta miłości i można mnie kochać,” „Mogę ufać moim 
postrzeżeniom.” Powtarzając je każdego dnia wielokrotnie - mówiąc je na głos czy pisząc - konsekwentnie wzmacniasz 
swoje pozytywne nastawienie do siebie.  
 Niektóre z kobiet tak formułują swoje afirmacje, by odzwierciedlały cechy, których jeszcze nie mają lub nie mają 
w pełni, lecz żywią nadzieję, że je osiągną. Możesz na przykład nie czuć się jeszcze mocna w życiu i skuteczna w 
działaniu - lub czuć się, na dzisiaj, tylko trochę silniejsza niż kiedyś, co ci jednak nie wystarcza - jednak stosując 
afirmację: „Jestem mocna i skuteczna” tworzysz rozwojowy wizerunek siebie, który z czasem przyciągnie cechy 
pożądane przez ciebie.  
 Inną skuteczną drogą do osiągnięcia celu są wizualizacje. Tutaj nie chodzi o fantazjowanie. Tutaj świadomie 
budujesz sobie w wyobraźni różne sceny, które ukazują cię jako osobę odpowiedzialną, zdolną i silną. Możesz na przykład 
w ważnej dla ciebie rozprawie sądowej przekonująco przedstawiać swoje argumenty, możesz widzieć siebie, jak 
odbierasz od mistrza czarny pas karate, lub po prostu widzieć siebie jak wyprostowana i pewna idziesz środkiem 
chodnika zamiast przygarbiona przemykać się pod murem. Możesz wyobrażać sobie budowę zdrowego związku ze 
zdrowym emocjonalnie partnerem lub to, że się wesoło bawisz. Możesz budować dowolne wzmacniające cię scenariusze. 
Jedna z ofiar, która czuła się zbrukana jakby ktoś ją wysmarował gównem, wizualizowała, że zdrapuje je z siebie i ciska 
nim z powrotem w swego oprawcę, i wreszcie odchodzi czysta. Opowiadała nam, jak wspaniale się potem czuła.  

AKCENTUJ POZYTYWY 
 Jeśli nawykłaś do widzenia siebie jako osoby nieefektywnej i bezwartościowej, możesz mieć trudności z 
zauważaniem w sobie cudownych cech i zjawisk. Postaraj się zrobić listę wszystkich rzeczy, które robisz dobrze. Nie 
pomiń niczego. „Robię super jajecznicę,” „Umiem gwizdać na palcach,” „Świetnie rozplątuję węzły.” Zrób odrębną listę 
rzeczy, za które się lubisz. Na przykład: „Lubię się za to, że jestem dobrym słuchaczem.” Lubię się za to, że mam ładne 
stopy,” „Lubię się za moją determinację i upór.” Zawsze gdy wpadasz w autokrytycyzm czytaj te listy sobie. Czytaj je też 
przyjaciołom, którzy cię cenią. Miej ich koło siebie. Proś, by mówili ci, co widzą w tobie dobrego i co w tobie lubią. 
Słuchaj, notuj, nagrywaj.  
 Ważne jest abyś zauważała swoje zarówno małe jak i wielkie postępy. Ewa, ofiara kazirodztwa w dzieciństwie, a 
później też gwałcona i maltretowana żona, zdumiała się i rozpromieniła zauważając, jak bardzo zmienił się jej obraz 
siebie: 

 Zawsze się czułam tak, jakby nic, co mówię i robię, nie miało znaczenia. Wierzyłam, że i tak nikt nie będzie 
mnie słuchał ani zauważał. Nie cierpiałam siebie. Myślę, że bardzo wcześnie porzuciłam siebie. Zeszłam z mojej 
drogi w poszukiwaniu zdarzeń, które wzmacniały i jakby „potwierdzały” to, co mówił o mnie mąż, a wcześniej też 
inni oprawcy. Tak więc coraz mocniej wierzyłam w te kłamstwa. Zeszło mi dużo czasu nim odzyskałam własną 
postać i charakter - nim zbuntowałam się przeciw temu, by inni ludzie dominowali nade mną i nad moimi 
przekonaniami.  
 Wszystkie te sprawy zmieniły się diametralnie. Mam więcej zaufania do tego, kim jestem. W dzieciństwie 
lubiłam w sobie pewne cechy i sfery; dziś je odzyskałam. Mam w sobie dużą śmiałość. Myślę, że jestem 
najodważniejszą kobietą, jaką znam. Kiedyś bałam się tego, co ludzie o mnie pomyślą lub powiedzą, a dziś nie 
obchodzi mnie to. Jestem i będę sobą, a jeśli innym to nie odpowiada - ich zmartwienie, nie moje.  

ZNAJDUJ SOBIE ZADANIA 



 Jeśli spostrzeżesz, że właśnie wchłaniają cię ruchome piaski rozpaczy i nienawiści do siebie, pomóc ci może 
zakorzenić się z powrotem w rzeczywistości znalezienie jakiegoś zadania - oczywiście w granicach twoich możliwości i 
kompetencji. Może to być choćby uprzątnięcie pokoju czy szafy, ugotowanie zupy, przesadzenie kwiatków czy uszycie 
nowych zasłon. Ellen podkreśla, że na marne samopoczucie najlepsze jest zrobienie czegoś prostego i konkretnego:  

 Często siadam do biurka, by odpowiedzieć na elektroniczną pocztę, sprzątam stertę nagromadzonych 
papierów lub przeglądam rachunki i płacę je. Pomaga mi przeszukanie moich rzeczy w wyrzucenie czegoś 
zbędnego. Wspaniale działa też zmywanie - ciepła woda i od razu widoczny efekt. Po takich rutynowych 
zadaniach może nie jestem od razu w siódmym niebie, ale zawsze mi lepiej gdy czuję, że zrobiłam coś 
konkretnego. 

RÓB SOBIE PRZERWY 
 Dla robaka w chrzanie cały świat jest chrzanem. Kiedy po czubek głowy pogrążasz się w przepracowywaniu 
swojej dziecięcej traumy seksualnej i związanych z nią uczuć i skutków, łatwo ci ulec złudzeniu, że wszystko, czym dziś 
jesteś, sprowadza się do wykorzystania. Chodzisz na terapię, chodzisz na mityngi dla ofiar kazirodztwa, dzwonisz, ciągle 
płaczesz, masz napady furii, wszczynasz niepotrzebne kłótnie z partnerem, czytasz wszystko, co dotyczy „tematu,” z 
każdym o tym rozmawiasz, masz koszmary i śnią ci się seksualne nadużycia.  
 Chociaż mniej lub bardziej długi okres intensywnego pochłonięcia problemem jest na ogół nieunikniony - i 
zarazem konieczny - konieczne są również przerwy. Wtedy się zatrzymujesz, gratulujesz sobie męstwa i doceniasz drogę, 
którą przeszłaś. Jeśli mimo to tkwisz w poczuciu, że wcale nie wyzdrowiałaś i nadal gnębią cię te same trudności, 
pamiętaj, że to tylko częściowa ocena. Z głębi pochłonięcia pracą nad sobą nie widać postępów. W rzeczywistości twój 
problem mógł już zelżeć, a ty - zacząć podchodzić do niego w całkiem nowy sposób.  
 Robienie przerw pozwala ci każdorazowo ochłonąć i zobaczyć, że nie jesteś wyłącznie zlepkiem reakcji na 
wykorzystanie w dzieciństwie. Dopuszczanie do głosu innych dziedzin pomaga ci zobaczyć i utwierdzić się w prawdzie, że 
jesteś złożoną i bogatą wewnętrznie osobą, a sprawy doznanych nadużyć, nawet jeśli przesiąkają przez wszystkie sfery 
twojego życia, nie pożerają ich.  

Autobiografia w pięciu krótkich aktach
(Portia Nelson) 
I. Idę Ulicą. W chodniku jest głęboka dziura. Wpadam w nią. Czuję się zgubiona. Bezradna wołam: „To nie moja wina! 

To oni wykopali tę dziurę!” Przede mną cała nieskończoność zanim znajdę wyjście.  
II. Idę Tą Samą Ulicą. W chodniku jest dziura. Udaję, że jej nie ma. Wpadam w nią. Nie mogę uwierzyć, że znów się tu 

znalazłam. Mówię sobie: „To moja wina; jestem do kitu!” Przede mną wciąż bardzo długa droga.  
III. Idę Tą Samą Ulicą. W chodniku jest głęboka dziura. Widzę ją i wpadam do niej. Przeżywam szok: to już nałóg! 

Otwieram oczy. Wiem, gdzie jestem. Proszę o pomoc i wydobywam się na wierzch. 
IV. Idę Tą Samą Ulicą. W chodniku jest głęboka dziura. Widzę ją i... ostrożnie obchodzę bokiem i mijam.  
V. Idę Ulicą. Idę Całkiem Inną Ulicą. 

Szacunek dla siebie w relacjach z ludźmi 

 Ważnym elementem w budowaniu zdrowego stosunku do samej siebie jest przebywanie z ludźmi, którzy cię 
wspierają, odzwierciedlają ci twoje pozytywne strony i wierzą w twoją siłę, dobroć oraz zdolność dokonywania 
właściwych wyborów.  
 Konieczne jest takie zorganizowanie sobie życia, abyś mogła być w stałym kontakcie z osobami, które darzą cię 
szacunkiem, rozumieją co i dlaczego przeżywasz, i traktują cię w tym poważnie. Tego właśnie nie miałaś jako dziecko, a 
teraz musisz przecież z czegoś wybudować swoje zdrowe poczucie własnej wartości.  
 Ważne jest zdecydowane zaprzestanie przebywania z osobami, w których towarzystwie znów zaczynasz czuć się 
nieadekwatna i zła - nawet gdy jest to twój mąż, kochanek, partner, sąsiadka wykorzystująca cię pod pozorem troski, 
ktoś z twojej rodziny pierwotnej czy dawny oprawca seksualny. W miejsce po tych wyrwanych z korzeniami kontaktach 
staraj się zasadzić nowe relacje - więzi z ludźmi, którzy cię cenią i rozumieją. Mogą wśród nich być terapeuci, 
współpracownicy, nauczyciele, duchowni, inne ofiary z twojej grupy wsparcia czy też wspierające i wzajemne osoby z 
rodziny. Z tego grona możesz wyłonić krąg nowych przyjaciół czy bliskich znajomych.  
 Pamiętaj, że masz prawo być wybredna i przeprowadzać selekcję negatywną. Dzisiaj ty decydujesz o tym, kogo 
dopuszczasz do siebie. Może nie zawsze znajdziesz się w pozycji umożliwiającej zupełne zerwanie z osobami, które cię 
nie szanują lub wpływają destrukcyjnie (np. z szefem czy nauczycielem na kursie, który musisz ukończyć), niemniej izoluj 
się od nich maksymalnie. Dopiero wtedy staniesz się zdolna słyszeć pozytywne opinie na swój temat. Słuchaj ich. Notuj 
je. Nagrywaj.  

 Często słyszę od osób, które mnie otaczają, że jestem wspaniałą i odważną kobietą. I to mnie kompletnie 
zaskakuje. Nie mam poczucia, że to, co robię, jest specjalnym bohaterstwem czy wyjątkiem - po prostu byłam 
zmuszona się tym zająć. Jednakże fakt, że słyszę od nich tyle dobrych rzeczy, skłania mnie do spojrzenia na siebie 
z innej strony.  

 W toku pracy Ellen szczególnie polubiła jedną ze swoich klientek. Ostatnio, gdy dziewczyna ta zaczęła się żalić, 
że nie ma chłopaka ani żadnej bliskiej przyjaciółki, Ellen zaczęła ją zapewniać, że to nastąpi z czasem: „Gdy zaczniesz 
lepiej się czuć z samą sobą, zaczniesz też mieć głębsze więzi z ludźmi. Ciebie nie można nie lubić. Ja ciebie bardzo lubię.”  
 Dziewczyna jednak nadal uderzała w ton negatywizmu, jakby nie dotarły do niej słowa powiedziane przez 



terapeutkę. Ellen powtórzyła: 
 - Czy usłyszałaś, co powiedziałam? Że ja bardzo cię lubię? - zapytała Ellen.  
 Dziewczyna spojrzała ze zdziwieniem i odrzekła: 
 - Nie. 
 - No dobrze, spróbujmy jeszcze raz”- rzekła Ellen - Ja bardzo ciebie lubię.  
 - Ech, ty, to całkiem co innego. Przecież płacę ci za to. - zaprotestowała klientka. - Nic dziwnego...   
 - Nieprawda - sprostowała Ellen - Płacisz mi za pomoc i wsparcie w twoim zdrowieniu; za moją troskę o to, kim 
się w efekcie stajesz. Nie możesz mi jednak zapłacić za lubienie ciebie. To są moje uczucia i nikt ich nie może kupić. 
Kiedy jesteś, po prostu przychodzą do mnie i są. 
 Dziewczyna ponownie spojrzała na Ellen i lekko pokiwała głową na znak, że coś w końcu do niej dociera.  
 W początkach, jasne, proste i autentyczne docenienie cię przez drugą osobę może wydać ci się tak bardzo obce, 
że nawet tego nie zauważasz. Trenuj więc zdolność słuchania - otwieraj się na odzwierciedlające twoje dobro, pozytywne 
komunikaty, jakie dają ci przyjaciele. Aby się nie marnowały ani one, ani ty.  

Troszcz się o siebie (piknik z pluszowym misiem) 

Jest milion sposobów okazywania sobie troski. Wybieraj to, co ci sprawia przyjemność i cię nie niszczy. Rób to. To nie jest 
jakaś nieobowiązkowa opcja, ale klucz do dobrego samopoczucia. Przynajmniej raz dzienne zrób dla siebie coś miłego. 
  „Kocham sushi. Idę więc i funduję je sobie.” 
 „Uwielbiam kino i kupowanie książek. Dam sobie dzisiaj i jedno, i drugie.” 
 „W każdy weekend wyjeżdżam do ulubionych miejsc.” 
 „Mam specjalnie wyznaczony czas, kiedy po powrocie do domu nie myślę o kazirodztwie. Lub spotykam się z 

zaprzyjaźnioną osobą z założeniem, że nie będziemy poruszać tego tematu.”  
 „Codziennie biorę wyśmienitą kąpiel lub idę na masaż.” 
 „Więcej ruchu na powietrzu, sportów, gimnastyki.” 
 „Otaczam się ludźmi, którym mogę odkryć całe moje życie, abym nie musiała już dźwigać żadnych tajemnic. Tak 

bardzo mi przecież zawsze ciążyły. Chcę być zdolna mówić o nich wszystkim tym ludziom, których mam dziś koło 
siebie - mówić z taką łatwością, jakbym pytała, czy chcą kawę?” 

 „Chodzę do grup wsparcia w mojej wspólnocie ofiar. Mam ścisły kontakt z wieloma uczestnikami. Każdego dnia z 
kimś z nich rozmawiam. Gdy któreś z nas wpada w przygnębienie, słabnie w drodze lub chce zrobić sobie jakąś 
krzywdę, dzwonimy do siebie. Naprawdę wspaniale się wspieramy!” 

 „W pokoju mam rozwieszone afirmacje. Stale mogę czytać: ‘Nie zasługuję na zranienia.’ ‘Nic w moim ciele nie jest 
złe.’ ‘Kocham i akceptuję samą siebie.’ ‘Jestem dzielna i dobra.’ ‘Wybaczam sobie.” 

 „Zawsze po ciężkiej sesji terapeutycznej - nieważne, co bym czuła - kupuję sobie kwiaty.” 
 „Jem dobre śniadanie. Troszczę się o siebie poprzez zdrowe i smaczne posiłki. Na takie minimum zawsze mnie stać.” 
 „Piszę o moim życiu, sytuacji i uczuciach.” 
 „Parzę sobie wspaniałą herbatę, biorę książkę i owijam się w koc. Albo zanurzam się w wannie z gorącą wodą i 

miłym olejkiem i leżę, aż kąpiel wystygnie.” 
 „Noszę się dużo bardziej kolorowo. Kupuję schlebiające mi ubrania. W zeszłym roku odważyłam się sprawić sobie 

cytrynowozieloną, supermodną i elektryzującą wzrok sukienkę. Jest mi w niej świetnie i rzadko wisi w szafie. Ten 
prezent to mój duży krok naprzód. To nie było jakieś tam kupno na wyprzedaży.”  

 „Koi mnie praca w moim ogrodzie. To metafora mojego zdrowienia. Nigdy wcześniej nie robiłam takich rzeczy! 
Kupiliśmy ten dom z okropnie zapuszczonym otoczeniem. Wzięłam sekator, piłę, grabie, łopaty. Karczowałam, 
cięłam, pełłam - aż do kontenera poszło ze dwadzieścia worków. Za każdym razem gdy w śmieciach lądowała nowa 
szufla ‘urobku,’ miałam pewność, że tak samo robię z moją traumą.” 

 „Przy każdej okazji staram się wyrwać na łono natury. Chodzę na wycieczki, pływam, jeżdżę na nartach, rowerze - 
wypoczywam jak najczęściej.” 

KOCHAJĄCY RODZIC 
 Hogie Wyckoff w swojej książce Solving Women’s Problems przedstawia ćwiczenie, które nazywa „kochający 
rodzic.” Na dużych arkuszach papieru uczestnicy wypisują słowa, których nigdy nie doczekali się od swoich opiekunów, a 
zawsze chcieli usłyszeć: „Kocham cię.” „Jesteś miła i śliczna.” „Uwielbiam cię taką, jaka jesteś.” „Jestem z ciebie 
dumny(a).” „Jesteś niewinna i czysta.” Używają do tego kredek trzymanych w lewym ręku (osoby leworęczne w prawym), 
by nadać pismu dziecięcy charakter. Gdy listy są już kompletne, osoby po kolei wstają i czytają je głośno z taką 
intonacją, z jaką chciałyby je słyszeć: ciepło, z miłością, powoli, czule, lub z ekspresją. Potem, w parach, zamieniają 
arkuszami i pozwalają partnerowi kołysać się w objęciach i wypowiadać te kojące słowa po wiele, wiele razy. Następnie 
zamieniają się rolami.  
 To jedna z piękniejszych dróg doświadczenia troski i miłości, której tak bardzo brakowało w dzieciństwie. Możesz 
robić to w grupie, ze swoim partnerem, z przyjaciółmi, z zaufaną osobą lub z terapeutką.1

1  Biorąc pod uwagę opisane przez Wyckoff ćwiczenie, bądź świadoma, że to, co pomaga jednej osobie, inna może odczuwać jako 
zagrożenie. Dla wielu ofiar ten rodzaj przytulania, obejmowania czy głaskania - a nieraz i jakikolwiek dotyk fizyczny - będzie 
odczuwany jako niebezpieczny. Poza tym w wielu grupach nie są jasno określone kryteria nieseksualnego dotykania. Jak w 
każdego rodzaju zajęciach grupowych, i tu każda osoba musi mieć możliwość - bez nacisków czy osądzania - rezygnacji z 
ćwiczenia, którego się boi lub nie chce. Zazwyczaj zawsze możliwa jest modyfikacja zajęć w taki sposób, by odpowiadały 
rozmaitym potrzebom - w tym wypadku zapewniały możliwość słuchania pozytywnych komunikatów bez jakiegokolwiek 



Moje nowe, własne imię: Rachel Bat Or 

 Wśród zdrowiejących ofiar są osoby, które, aby potwierdzić swą nowo uzyskaną tożsamość, zmieniają imię. To 
znany od dawna, w wielu kulturach, sposób na podkreślenie zachodzącej w kimś transformacji. Rachel Bat Or, która do 
udziału w ceremonii zaprosiła swoje przyjaciółki, mogła doświadczyć wzmocnienia i odnowy zarówno dzięki przyjęciu 
nowego imienia, jak i rytuałowi jego nadania, który sama stworzyła.  

 Zmiana imienia była jedną z najbardziej leczących rzeczy, jakie dla siebie zrobiłam. Nigdy nie lubiłam dawnej 
Ruthann Theodore. Poszukiwałam imienia, które odzwierciedliłoby to, kim rzeczywiście się stałam. Znalezienie „Rachel” 
nie było trudne; tak było mojej babci. Zawsze czułam, że ja też powinnam dostać to hebrajskie imię. Do tego 
przyjaciółka znająca hebrajski objaśniła mi, że „Bat Or” znaczy „Córka Światłości.” Od razu zidentyfikowałam się z tym 
imieniem. To właśnie Światłość - a rozumiem przez to moje wewnętrzne oświecenie - przez lata utrzymywała mnie przy 
życiu, doprowadzając mnie w końcu do otworzenia i uleczenia. Córka Świetlistej Osoby - pasowało mi to!  Przecież, 
czując się po terapiach tak, jakbym straciła naturalnych rodziców, chciałam być czyjąś córką. To „osierocenie” było 
bardzo przykre. Tak więc stałam się Rachel Bat Or.  
 Zaprosiłam dziewięć zaprzyjaźnionych osób, które towarzyszyły mi przez ostatnie dziewięć lat. Razem 
stanowiłyśmy minyan. 2
 Pierwszą rzeczą było utworzenie kręgu - zaproszenie dobrych duchów z każdej strony świata. Osoba siedząca 
twarzą w danym kierunku mówiła: „Witamy duchy przybywające ze wschodu.” „Witamy duchy przybywające z południa.” 
I tak dalej. Wschód oznacza powietrze, świt, wiosnę; jest początkiem. Po czym każda z zebranych mówiła mi, w jaki 
sposób przypominam jej ten kierunek i jego atrybuty i co z nich widzi we mnie, co mnie umacnia. Południe to ogień, 
zenit, lato - prawdziwa eksplozja energii. Z tego „kierunku” znów dostawałam pozytywne zwroty. Zachód oznacza wodę, 
emocjonalność, zmierzch i jesień. Jest początkiem zakończenia, w którym uciszają się rzeczy. Północ to ciemność, ziemia, 
noc i zima. Jest miejscem, gdzie układamy się na spoczynek i napełniamy na nowo - miejscem śmierci i ponownych 
narodzin.  
 Odczytałyśmy „Siostry Rachel” - tekst, który napisałam specjalnie na tę ceremonię: 

I siostry Rachel zebrały się wokół niej, by świętować nadanie imienia. Długo czekała Rachel na tę chwilę. Marzyła 
o niej. Planowała. A nieraz wątpiła, czy to kiedykolwiek nastąpi. Jedna po drugiej, każda z zebranych wstawała i 
przemawiała do Rachel i pozostałych sióstr. A gdy mówiła, odkrywały się jej prawdziwe uczucia: 
- Rachel, ciężko się napracowałaś, by ta chwila mogła nadejść. Byłaś dzielna i niezłomna, a teraz czeka cię 
nagroda.  
- Rachel, przetrwałaś wiele lat niezdolności do przeżywania tego, kim naprawdę jesteś. Dziś pozwalasz sobie czuć 
wszystko. 
- Rachel, przez wiele lat troszczyłaś się o innych, pomagając im wzrastać. Teraz jest twój czas, czas troski i 
zaopiekowania się sobą. 
- Rachel, nie pozwalałaś nigdy dosięgnąć się radościom i bólom miłości. Teraz nadszedł czas, by miłość wpływała i 
wypływała z ciebie. 
- Rachel, tyle razy myślałaś o śmierci jako jedynej drodze życia. Wiesz teraz, że tylko życie jest sposobem, drogą i 
celem. 
- Rachel, tak często byłaś sama. Od dziś będziemy z tobą, by nieść ci miłość, troskę, wrażliwość i energię.  
- Rachel, ogłaszamy i poświadczamy twoje mężne zmagania i wspólnie oklaskujemy ich efekt.  
- Rachel, teraz jesteś znów cała. Ocalona.  

 Było w tym coś niesamowicie budującego, kiedy każda z osób stawała przede mną, czytając mi to wszystko, 
zdanie po zdaniu. Następnie jedna z przyjaciółek - ta, która podsunęła mi Bat Or - odczytała hebrajską modlitwę na 
okoliczność nadania imienia dziewczynce przychodzącej na świat. W tłumaczeniu brzmiałaby ona:  

Boże wspieraj tę kobietę dla niej samej, dla jej męża i dla jej dzieci.  
Jej imię niech rozlega się w całym Izraelu: 

Radujmy się wszyscy w tej pięknej i silnej kobiecie. 

Stanęłam na środku i odczytałam mój tekst kończący:  
„Na imię mam Rachel i jestem córką Światłości.  
Wyrzekam się matki przypisującej sobie nadanie mi istnienia.  
Wyrzekam się ojca uważającego, że mnie ukształtował. 
Nie jestem jednak osamotnioną sierotą.  
Mam bowiem Światłość, która troszczy się o mnie i koi w chwilach utrapienia. 
W Światłości mojej szukam rozwiązań problemów i ufam, że mnie nigdy nie zwiedzie. 
W Niej jestem zdolna wyrażać moją siłę i słabość; miłość i nienawiść; lęki i pewność siebie; spontaniczność i 
sztywność; rozwagę i jej brak; cierpliwość i rozgorączkowanie.  
W Niej wszystkie moje sprzeczności zostają ujawnione, uznane i scalone.  

kontaktu dotykowego.  
2  W tradycji żydowskiej minyan to minimalna liczba mężczyzn wymagana do sprawowania obrzędów religijnych. 



Nie ma już we mnie ni cząstki, która nie zostałaby uświęcona w Światłości.  
Jestem Rachel, córka odwiecznej Światłości. Amen.”  

 Potem długo ze sobą rozmawiałyśmy. Każda z nas miała wiele uczuć związanych z własnym imieniem i albo je 
już zmieniła, albo rozważała zmianę, albo zdołała je naprawdę pokochać.  
 Na koniec poprosiłam, by każda z przyjaciółek napisała na kartce moje dawne imię i puściła je z prądem wody. 
Nie chciałam go niszczyć, a tylko pozwolić, aby odpłynęło. Następnie otworzyłyśmy krąg i ruszyła zabawa.  
 Gdy wszystkie kobiety to odczuły, odczułam i ja, że od tej chwili mam nowe imię. Przed ceremonią miałam 
wątpliwości, co ono dla mnie właściwie oznacza? I czy naprawdę na nie zasługuję? Po rytuale została mi pewność, że 
ponieważ nadały mi je moje siostry, należy mi się ono i rzeczywiście należy do mnie.  

„Uczucia? A co to takiego? Są z nami, tutaj, w tym samym pokoju?” 
„Co mówisz? Co? Nie słyszę cię zbyt dobrze.” 

„Przeważnie doświadczam uczuć za pomocą głowy.” 
Uważam, że jedno uczucie na dzień, to wszystko co mogę wytrzymać.” 

(Cztery ofiary kazirodztwa pytane o ich uczucia) 

Nieustannie mamy jakieś uczucia, czy jesteśmy ich świadomi, czy nie. Powstają one w odpowiedzi na wszystko, 
cokolwiek wydarza się w naszym otoczeniu i naszym życiu. Gdy ktoś nas krzywdzi, czujemy się zranieni i wzbiera w nas 
złość. Kiedy jesteśmy bezpieczni i nasze potrzeby są zaspokojone czujemy zadowolenie. To wszystko są naturalne relacje 
emocjonalne. Nie zawsze mamy zdolność rozpoznawania i rozumienia swoich uczuć, lecz mimo to są one w nas stale.  

 Zawsze myślałam, że ja nic nie czuję. Tak długo ignorowałam moje wewnętrzne sygnały, że wrosłam w 
przekonanie, iż nie ma we mnie nic, z czym mogłabym się kontaktować. Uważałam, że uczucia są czymś 
mistycznym, co muszę sobie wykoncypować, a nie samodzielnie funkcjonującą częścią mojej osobowości, którą 
mam odnaleźć. Te emocje, jakie miewałam były jakby oddzielone ode mnie. Zawsze musiałam się bardzo śpieszyć 
i mieć je już za sobą, by powrócić do mojego neutralnego stanu - zamrożenia i kontroli. 

 Kiedy byłaś mała, twoje uczucia miłości i ufności zostały perfidnie zdradzone. Twój ból, wściekłość i lęk były 
zbyt silne, abyś mogła wtedy doświadczyć ich z pełną siłą i dalej funkcjonować, móc się uczyć i rozwijać. Tak więc 
musiałaś stłumić je wszystkie, aby przeżyć.  

 Pewne moje uczucia poszły na dno. Przestałam je doznawać jeszcze w bardzo młodym wieku. Przestałam 
miewać nawet doznania fizyczne. Mogli mnie bić ile wlezie i nic mnie nie bolało. W dwunastym roku życia nie 
czułam już nawet złości. A z chwilą, gdy straciłam kontakt ze złością, straciłam też zdolność do czucia miłości. To, 
czym żyłam na codzień, było przede wszystkim nudą, która nie jest uczuciem lecz odwrotnie: brakiem uczuć. 
Wszystkie naturalne uniesienia i strapienia zostały mi odjęte.  

 Tymczasem wszyscy potrzebujemy uczuć. Są one pożytecznymi komunikatami, dzięki którym uzyskujemy wgląd 
w siebie i zdolność prawidłowych, mądrych wyborów. Uczucia, także te trudne i bolesne, są naszymi sprzymierzeńcami. 
Mówią nam, co się w nas dzieje i - często też - jak mamy zareagować na daną sytuację i jak postąpić w życiu.  

Uczucia to zawsze transakcja hurtowa 

 Kiedy otwierasz się na własne emocje, nie możesz w nich przebierać i wybierać. To całościowy pakiet. Jedna z 
klientek Ellen, wykorzystywana przez ojca przez wiele lat, na początku wspólnej pracy mówiła, że cała czuje się 
zmrożona, odrętwiała i chciałaby móc cokolwiek poczuć. Po kilku miesiącach zaczęła płakać. Płakała na każdej sesji, 
płakała w domu, płakała w metrze czy na spacerach z przyjaciółmi. Któregoś dnia weszła do gabinetu, płacząc niemal od 
progu, i skonstatowała: „No i mam to, czego tak strasznie chciałam!”  I w tym momencie buchnęła serdecznym 
śmiechem.  
 Tak, kobieta ta rzeczywiście zaczęła czuć. A uczucia pracują tak, że nie możesz doświadczać ich selektywnie. 
Jeśli otwierasz się i decydujesz się czuć, przeżywasz wszystko, co masz do przeżycia. W przypadku wspomnianej klientki 
było to morze bólu i smutku. A po nim nadeszły huragany złości. I pewien lęk. Ale pomiędzy te trudne uczucia 
wślizgiwała się duma, nadzieja, przyjemność, wzruszenie, radość, godność i rosnące zadowolenie z siebie.  
 Aby czuć, musisz byś otwarta na pełne spektrum emocjonalne - gotowa przyjąć je całe.  

 Gdy pierwszy raz zaczęłam mocować się z pojęciem uczuć - na początku mogło to być tylko intelektualne 
pojęcie - podzieliłam je na dwa rodzaje: dobre emocje i złe emocje. Miałam dwie listy. Ilekroć coś się we mnie 
odzywało, pytałam siebie: „Czy to jest dobre uczucie, czy złe uczucie? A zatem, czy mogę sobie na nie pozwolić, 
czy nie?” I albo je dopuszczałam do świadomości, albo tłumiłam. Bardzo trudno mi było pogodzić się z prawdą, że 
nie ma „złych” i „dobrych” emocji - że czucie stoi poza osądem.  

DOŚWIADCZANIE UCZUĆ



 Im więcej uczuć potrafisz przyjąć bez osądzania, tym łatwiej będzie ci je doświadczać, kierować się nimi i uczyć 
się od nich.  

Kontaktowanie się z uczuciami 

ODCZUWASZ TYLKO JEŚLI PRZEBYWASZ W SWOIM CIELE 
 Kontaktowanie się z uczuciami wymaga, abyś przebywała w swoim ciele i zwracała uwagę na sygnały, jakie z 
niego płyną. Uczucia są dokładnie tym, co dzieje się tam, w głębi ciebie: ucisk w gardle, telepanie nóg, skurcz żołądka, 
płytkość oddechu, wilgotność pod powiekami, wilgotność między nogami, ciepło w klatce piersiowej, mrowienie w 
dłoniach, przepełnienie w sercu.  
 Jeśli ignorowałaś swoje ciało przez bardzo długi czas, zestrojenie się z tymi doznaniami może być dla ciebie 
czymś obcym i dziwnym. Lub możesz obiektywnie opisywać te wrażenia od strony fizycznej, lecz nie czuć uczuć, jakie 
zawierają. 
 Małe dzieci nie mają konceptualnej zdolności mówienia na przykład: ”Boję się.” Zamiast tego mówią: „Boli mnie 
żołądek.” Dopiero gdy dorośli nadają nazwę temu doznaniu, uczą się łączyć je z uczuciem i rozpoznawać je.  
 Jeśli nikt w twoim dzieciństwie nie zwracał uwagi na to, co czułaś i jeśli dlatego nigdy nie nauczyłaś się nazywać 
swoich emocji, zaczynasz od zera. Na początek musisz uczyć się odbierania komunikatów, jakie wysyła ci ciało. 
(Sugestywny przykład na to znajdziesz w historii Krishnabai, str. 440.) 

ZWRACAJ UWAGĘ 
 Każdy z nas odczuwa w nieco inny sposób i na innym poziomie intensywności. Poznawanie własnych uczuć jest 
jednym z najważniejszych elementów poznawania samej siebie, jako osoby niezwykłej i niepowtarzalnej.  
 Większość ofiar organizuje swoje życie wokół uciekania przed własnymi uczuciami - na utrzymywaniu się stale o 
krok w przodzie przed ich goniącą lawiną. Musisz na tyle zwolnić swój pęd, by móc często pytać siebie: „Co czuję?” 
Ilekroć złapiesz się  na tym, że znów przeszłaś na „automatycznego „pilota,” zatrzymaj się i wejdź z powrotem w ciało, 
poczuj je. Sprawdź, czy w ogóle w nim przebywasz? Jakie doznania i sygnały ci daje? I co one ci mówią?  
 Zwracaj też uwagę na swoje zachowania. Jeśli działasz tak, że ciągle się o coś rozbijasz w kuchni lub wybuchasz 
płaczem z powodu błahego drobiazgu, może to znaczyć, że nosisz jakieś uczucie, którego jeszcze sobie nie 
uświadamiasz. Laura wspomina:  

 Kiedy pierwszy raz zaczęłam zwracać uwagę na moje uczucia, najczęściej miałam wrażenie zagubienia, 
jakbym poruszała się w gęstej mgle. Lub też, często, czułam się owładnięta nudą, wewnętrznym zamętem, 
rozpaczą, poczuciem beznadziejności czy lękiem. Stopniowo zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, że to nie były 
jeszcze moje prawdziwe emocje lecz tylko rodzaj pokrywy, pod jaką je zamykałam. Gdy tylko zbliżał się przebłysk 
jakiegoś żywego, surowego uczucia, z miejsca zarzucałam na nie gruby „koc” doznań zastępczych. Jeśli więc 
grzęzłam z nudzie, to spod niej zwykle dobijała się do mnie złość. Złość zazwyczaj osłaniała sobą lęk. Lęk z kolei 
przykrywał uczucie śmiertelnego zagrożenia. Poczucie beznadziejności zaś i depresje były wściekłością kierowaną 
przeciw samej sobie. I tak dalej.  

 Jeśli wyrobiłaś sobie coś w rodzaju nałogu przykrywania jednych stanów emocjonalnych drugimi, może to nieraz 
dziać się tak szybko i automatycznie, że nie masz szans dogrzebać się do swoich prawdziwych uczuć. Zaczynasz czuć się 
szczęśliwa i natychmiast lądujesz w lękach. Gdy wzbiera w tobie złość, z miejsca przerzucasz się w stan nienawiści do 
siebie. Te maskujące wzorce są inne u każdego człowieka, jednak jeśli przytłaczają cię stany takie jak depresja, zamęt, 
dezorientacja czy nagłe ruminacje wstydu i winy, najprawdopodobniej nosisz pod nimi jakieś specyficzne dawne uczucie, 
wywołane przez jakieś specyficzne, bieżące zdarzenie.  
 Nieraz sam schemat myślenia sprawia, że zaczynają wzbierać w tobie jakieś emocje. Jeśli łapiesz się na tym, że 
weszłaś w ciąg negatywnego myślenia o sobie, najprawdopodobnej kryjesz pod tym jakieś inne, konkretne uczucie. Myśli 
w rodzaju: „Nigdy nie uda mi się zmienić,” lub „Ludzie mnie nie lubią” wskazują zwykle na jakieś zagrzebane pod nimi 
uczucie. Jako mała dziewczynka nie mogłaś sobie pozwolić sobie na powiedzenie; „Nienawidzę ojca. Chcę go zabić,” 
zaczęłaś więc nienawidzieć siebie, wynajdując setki dowodów na to, jak bardzo jesteś „zła” i dlaczego wykorzystywanie 
jest twoją winą. Jednak dziś przypomina to koleiny w nieutwardzonej drodze. Kiedy setki aut przejechały po niej 
wzbijając kurz i brud i żłobiąc koleiny; koła następnych pojazdów wpadają w nie automatycznie. Identycznie dzieje się z 
procesami myślowymi. Jeśli masz za sobą lata praktyki w zamienianiu każdego przebłysku złości na przekaz: „Jestem 
zła,” to teraz musisz długo i po wiele razy badać uczucia, jakie przykrywa ten twój nałogowy odruch - musisz świadomie 
cierpliwie i stale wyjeżdżać z dawnych kolein. (Szerzej o zmianie negatywnych wzorców myślenia czytałaś w dziale 
„Zinternalizowane przekazy” na str. 189.) 

ĆWICZENIA NA KONTAKT Z WŁASNYMI UCZUCIAMI: 

TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA 
 Niemal wszystkie rodzaje twórczości artystycznej mogą być pomocą w nawiązywaniu kontaktu z własnymi 
uczuciami. Nastawiaj sobie muzykę i poruszaj się przy niej tak jak dyktują ci emocje. Spróbuj zaśpiewać sobie jakiś 
kanon czy bluesa. Możesz robić kolaże ze starych czasopism. Nie musisz zaraz być artystką z dyplomem, zawodową 
tancerką czy muzykiem, by móc w ten sposób wyrażać uczucia. Nie chodzi o zrobienie wystawy czy spektakl, tylko o 
ekspresję siebie.  

Rysuj swoje uczucia 



 Amy Pine z Santa Cruz w Kalifornii, znana terapeutka lecząca twórczością artystyczną, sugeruje swoim klientom, 
by starali się rysować to, co w danej chwili czują. Obok zwykłych rysunków, jakie pomagają ci wyrazić własne emocje, 
możesz stosować kolor, kształt, fakturę, różnicowanie stężenia czy przestrzeń. Dobre jest także zszywanie i upinanie 
materiałow - tkanina. Wyraź więc swoje aktualne uczucie, w dowolnej technice. Następnie stwórz drugą pracę, w której 
wyrazisz to, jak chcesz się czuć. Pokazuj te swoje prace przyjaciołom, rozmawiaj z nimi o tym. Co przedstawiają? Co 
zauważasz ty, a co oni? Stwórz teraz trzeci obraz, przedstawiający przejście od uczuć wyrażonych w pierwszym, do uczuć 
wyrażonych w drugim. Co musiało się zdarzyć, by dokonała się ta transformacja? Jak ją osiągnęłaś? Czy dostrzegasz 
jakąś korelację między twoją trzecią pracą, a tym, co możesz wcielić w życie?  

KORZYSTAJ Z DEDUKCJI 
 Jeśli nie umiesz jasno określić jakiegoś uczucia, podpowiedzieć ci może czasem intelektualna dedukcja. Jeśli na 
przykład zostałaś porzucona, mów sobie: „Mój facet mnie zostawił, a ja nic nie czuję. Jak inna kobieta czułaby się na 
moim miejscu? Co na temat takich sytuacji czytałam, widziałam w kinie lub wśród ludzkich przeżyć? Co te 
zaobserwowane sytuacje mogą mieć wspólnego z tym, co mnie spotkało? Może to poczucie ulgi? Złość? Gniew? Żal i 
smutek? Czy ów supeł w moim gardle oznacza którąś z tych emocji?  

 Kolejne dwa ćwiczenia, pomocne na początku jako wprawki w identyfikowaniu emocji, pochodzą z książki 
Daniela Sonkina i Michaela Durphy’ego: Learning to Live Without Violence (Uczenie się życia bez przemocy).

CZUCIE KONTRA MYŚLENIE 
Ludzie często mieszają odczuwanie z myśleniem czy obserwacją. Na przykład: „Czuję, że to było nie w porządku.” „Czuję, 
że chcesz ode mnie odejść.” Są to stwierdzenia typu: „myślę, że czuję,” zamiast: „Przeżywam __________ (nazwa 
uczucia). Skutecznym testem na to, czy nasze stwierdzenie należy do grupy „myślę, że czuję” jest zamiana „czuję” na 
słowo „myślę.” Jeśli zdanie dalej ma sens, to raczej głównie myśleliśmy i obserwowaliśmy, a nie było w tym emocji. Jeśli 
powyższe: „myślę, że czuję” zmienimy na: „Czuję _________,” to otrzymamy zdania w rodzaju: „Czuję się zraniona tym, 
co robisz.” „Czuję lęk, że możesz mnie opuścić.” 

CZYM SĄ UCZUCIA? 
Wypowiadaj na głos stwierdzenia uczuć, jakie zamieszczamy poniżej. Wypróbuj różne natężenia głosu, i różną, miękką i 
ostrą, intonację. Zwracaj uwagę na to, co czujesz wypowiadając każde z tych słów. Jakie doznania budzą? Jak reaguje na 
nie twoje ciało? Co się w nim odzywa? Czy jedne z tych słów pasują ci, a inne nie? W jakim stopniu? Zapisz wszystkie 
inne słowa nazywające uczucia, które specjalnie opisują ciebie. Jak skończysz, podkreśl trzy słowa, na które reagujesz 
najmocniej.  

Czuję podniecenie   Czuję speszenie    Czuję się zraniona 

Czuję czułość    Czuję przerażenie    Czuję zazdrość 

Czuję smutek    Czuję zadowolenie   Czuję miłość  

Czuję osamotnienie   Czuję przygnębienie   Czuję uniesienie   

Czuję rozdrażnienie   Czuję onieśmielenie   Czuję błogość  

Honorowanie uczuć 

 Kiedy pierwszy raz stajesz się świadkiem prostych, czystych uczuć, jakie przepływają przez ciebie, jedyne co 
masz wtedy do zrobienia, to być ich świadomą: „Doznaję teraz uczucia.” Jeśli jesteś smutna, pozwól sobie poczuć cały 
ten smutek - bez zamartwiania się, paniki ani nagłego rzucania się w wir zajęć. Jest całkiem w porządku być smutną. 
Uczucia nie są niebezpieczne. Większość ludzi, kiedy już zrobi pierwszy krok i zacznie czuć, stwierdza, że to nie takie 
straszne, jak obawiali się wcześniej.  

 Im więcej czułam, tym łatwiej mi to przychodziło. Uczucia coraz mniej mnie przerażały. Nawet jeśli 
zatraciłam zdolność rzucania wszystkich zajęć, by móc przeżyć powódź zalewającego mnie bólu, to głównie 
czułam ulgę, że tama puściła. Odkryłam, że lęk przed uczuciami oraz stres wynikający z ich tłumienia były dużo 
boleśniejsze, niż same emocje. Wprawdzie pewne uczucia - zwłaszcza te pierwotne, które musiałam rozmrozić i 
uwolnić - owszem, były tak trudne, że aż się nie spodziewałam, ale też nie trwały wiecznie.  

 Uczucia istnieją same w sobie i dla siebie, ale jeśli nie jesteś przyzwyczajona do ich obecności, doznawanie tej 
czy innej emocji, której nie umiesz powiązać z konkretnym wydarzeniem, może przerażać.  

 Zawsze gdy opanowuje mnie silne uczucie, myślę sobie: „Musi być  jakaś przyczyna, że tak się czuję.” A jeśli 
uda mi się ją odkryć, doświadczam wyraźnej ulgi. „Och! To ta rzecz tak mnie rozwścieczyła!” Dużo łatwiej mi 
przeżywać silne emocje, jeśli mogę je sobie wytłumaczyć.  

 Zrozumienie, dlaczego akurat czujesz się w taki czy inny sposób i skąd pochodzi twój stan emocjonalny, 
uspokaja, ale nie zawsze jest możliwe. Pamiętaj, że nawet jeśli nie możesz dojść przyczyny, twoje uczucia nadal są 



ważne i powinnaś je honorować.  
 Uwierzenie swoim uczuciom, uhonorowanie ich i zaakceptowanie wymaga czasu. W końcu jednak przestaniesz 
doświadczać ich jako zjawisk oddzielonych od twojej istoty. Przyjmiesz je i poznasz, że to jesteś ty sama.  

 Włączyłam moje uczucia do codziennego życia. Dziś nie muszę już rzucać zajęć, by czuć. Jeśli na ulicy 
ogarnia mnie smutek, potrafię - idąc - płakać. Nie muszę czekać, aż dotrę do domu i znajdę na to miejsce i czas. 
Uczucia są częścią tego, kim jestem; nie przebywają poza obrębem mojego ciała. Nie muszę umawiać się z nimi 
na specjalną randkę, by je znów poczuć.  

 Naturą emocji jest to, że napływają i odpływają - że ulegają ciągłym zmianom. W jednej chwili możesz czuć się 
rozwścieczona, za godzinę - smutna czy przepełniona miłością. Ból przechodzi w złość, złość w ulgę. Jeśli uczucia nie są 
w tobie zakorkowane, przesuwają się naturalnym rytmem, jaki wyznacza twoje doświadczanie świata i twój proces 
terapeutyczny. Paradoksalnie, najlepszą metodą na pozbycie się emocji jest przeżycie ich w pełni. Kiedy je akceptujesz i 
dajesz im wyraz, zwykle ulegają transformacji.  
 Z uczuciami jest tak, jak z piecykiem gazowym w łazience. Kiedy jest zbyt podkręcony, wytwarza ciśnienie, które 
jest wybuchowe - para bucha i strzela z kranu. Ale gdy przepływ wody się zwiększy i jej strumień stanie się równy, 
ciśnienie stabilizuje się i wszystko zaczyna działać jak należy.  
 Kiedy zaczynasz pracować z uczuciami, które, zaprzeczając, tłumiłaś przez wiele lat, ich transformacja i 
uregulowanie nie przychodzi tak szybko i łatwo, jak w przypadku zwykłych uczuć powstających na bieżąco, jednakże z 
chwilą ich przeżycia i uwolnienia każdy rodzaj emocji w końcu ulega przemianie.  

SIĘGAJ PO WSPARCIE DLA SWOICH UCZUĆ 
 Jeśli w dzieciństwie zaprzeczano twoim uczuciom lub krytykowano je, możesz potrzebować trochę czasu, zanim 
poczujesz się na tyle bezpiecznie, by je dopuścić, odsłonić i wyrazić. Wiele wykorzystanych kobiet odczuwa ten rodzaj 
bezpieczeństwa po raz pierwszy dopiero przy terapeucie: „Któregoś dnia usłyszałam od terapeutki: ‘Nie zostawię cię, 
choćbyś nie wiem co robiła.’ Jeszcze na tej samej sesji pierwszy raz poczułam do niej złość!” 
 Przebywanie z ludźmi, którzy respektują wszystkie twoje uczucia i jednocześnie trwają w kontakcie z własnymi, 
przyspiesza twój proces rozmrażania. Możesz uczyć się wyławiać je i czuć także dzięki doznawanym zwrotom, 
przykładowi i empatycznej czułości wspierających osób.  

Z początku nie miałam pojęcia, jak wykrzesać z siebie jakieś uczucie. Z odrętwienia wyrywało mnie tylko 
spotkanie z moim chłopakiem, z terapeutką, z grupą czy z najbliższą przyjaciółką. Przy nich się ożywiałam, 
wychodząc chwilowo z apatii - osoby te „odmrażały” moje emocje i pomagały połapać się nich. Kiedy mnie 
obejmowały lub mówiły do mnie, mogłam uronić kilka łez czy doznać przez moment cichej złości. Trzeba mi było 
pozwolenia z zewnątrz i komfortu, abym odważyła się cokolwiek czuć. 

 Mimo, że na początku do przeżywania emocji potrzeba ci kochających i wspierających ludzi, z czasem zaczynasz 
czuć się na tyle bezpiecznie, że wystarcza to do otwierania się samej z siebie. W myślach bądź na głos możesz powtarzać 
sobie wszystkie kojące i afirmujące słowa, jakie wcześniej słyszałaś: „W porządku jest płakać.” „Masz prawo do swojej 
złości,” „Kocham cię ze wszystkim, co czujesz.” W tej części swojej osobowości, która potrafi opiekować się tobą i zawsze 
stoi po twojej stronie, zyskujesz „matkę” dla swojej maleńkiej, przerażonej, zranionej i czującej złość, wewnętrznej 
dziewczynki. Możesz gładzić się po włosach, kołysać się we własnych objęciach lub na huśtawce, podawać sobie do łóżka 
kubek gorącego mleka z miodem, walić z furią w poduszki. Stajesz się w ten sposób katalizatorem dla swoich uczuć, ich 
piastunką i źródłem pozwalania sobie na nie.  

Komunikowanie własnych uczuć 

 Może być tak, że po uzyskaniu zdolności odczuwania nadal przeżywasz kłopoty z wyrażaniem emocji: 

 Mimika mojej twarzy wciąż nie pasowała do tego, co oznajmiałam, że przeżywam. Wszystko pokrywał 
sztuczny, nerwowy uśmieszek. Mogłam być w kompletnym dole i depresji, ale uśmiechałam się jakby nie wiem co, 
byle świat nie zobaczył, jak wiele jest we mnie bólu i gdzie. Nikt nie miał prawa rozszyfrować tej tajemnicy. Tylko 
tym sposobem nikt nie mógł mnie „wyślizgać”.  

Lub, jak wspomina Laura:  

 Przez całe życie wlókł się za mną ten problem. Rozkładało mnie na łopatki to czy inne uczucie, lecz nikt mi 
nie wierzył, bo go nie było po mnie widać. Wielkim wydarzeniem było, gdy przeszywający serce żal zdołał mi 
wycisnąć kilka łez. Spływały jednak po kamiennej twarzy. Mogłam być bliska samobójstwa, obłędu lub zabójstwa, 
a przyjaciele myśleli, że najwyżej mam jakieś muchy w nosie. Czułam, ale dopiero musiałam uczuć się ekspresji. 
Długi czas byłam przekonana, że coś jest ze mną nie w porządku - że aby moje uczucia się liczyły, muszę je jakoś 
szczególnie dramatycznie wyrażać. Nie byłam zła, jeśli gołymi rękami nie podarłam całej książki telefonicznej. Tak 
samo myślałam, że nie liczy się uczucie szczęścia, jeśli nie wydaję mnóstwa ekstatycznych okrzyków.  

 Nie istnieje jakiś jeden sposób pokazywania emocji. Każdy człowiek ma indywidualny styl. Niemniej zawsze 
ważne jest, abyś wyrażała to, co czujesz, w sposób jaki tobie odpowiada i objaśnia innych.  
 Istnieją pewne sposoby i zasady komunikowania swoich uczuć zwiększające szansę, że zostaną usłyszane i 
respektowane. Jeśli na przykład mówisz: „Jest mi smutno. Kiedy się spóźniasz i nie zadzwonisz, boję się i martwię. 



Proszę, dzwoń następnym razem i uprzedzaj mnie,” to spotkasz się z korzystniejszym przyjęciem, niż gdy mówisz : 
„Jesteś najbardziej beztroską osobą, jaką znam; zupełnie cię nie obchodzi, co czuję.” 
 Ważny jest również odpowiedni dobór czasu i sytuacji. Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia - coś, co 
wymaga odsłonięcia się i poczucia podatności na zranienie - nie podkopuj swojej potrzeby wybierając moment, który nie 
sprzyja prawdziwemu słuchaniu, np. gdy dzieci już prawie się spóźniają do szkoły lub mąż denerwuje się przed ważnym 
zebraniem. Skorzystaj dla siebie - i dla bliskiego człowieka - z dobrodziejstwa wygodnego startu.  

NAUKA ROZRÓŻNIANIA 
 Gdyby świat był idealny, moglibyśmy wyrażać swoje uczucia w dowolnym miejscu i dowolnej chwili. Ponieważ 
jednak nie żyjemy w utopii, za każdym razem musimy podejmować wyważoną decyzję, czy i przed kim okazać, co 
rzeczywiście czujemy. Aby twoja decyzja mogła być wyważona, dobrze jest wziąć pod uwagę trzy elementy: uczucia, 
intelekt i osądzanie.  
 Jeśli chcesz zbudować intymną więź z drugą osobą, musisz wobec niej wyrażać swoje uczucia. Jednakże nie 
wszystkie nasze relacje są intymne i bliskie. Wściekanie się na policjanta, który chce cię wylegitymować, to pod 
względem strategii chybiony pomysł.  

Praca nad uwalnianiem emocji 

 Rozpoznawanie i wyrażanie emocji doznawanych w związku z bieżącymi wydarzeniami jest o wiele łatwiejsze niż 
w przypadku głęboko pogrzebanych uczuć z dzieciństwa. Jednakże to drugie jest szczególnie ważną częścią procesu 
leczenia (zajrzyj do rozdziału Faza opłakiwania i żałoby w Części Drugiej).  
 Praca nad uwalnianiem emocji to doskonała droga do wyczyszczenia dawnych, zalegających i zatruwających, 
uczuć. Ponieważ są one „przechowywane” w ciele, fizyczna strona tej pracy może być świetnym dopełnieniem strony 
werbalnej. Przy odpowiednich zabezpieczeniach i odpowiedzialnej osobie wspierającej, która ma opanowany warsztat 
terapeutyczny, otwieranie i uwalnianie uczuć staje się potężnym środkiem, pozwalającym pozbyć się emocjonalnego 
balastu. 
 Niektóre szkoły terapeutyczne, jak bioenergetyka, rebirthing, terapia pierwotna (primal therapy) - oraz techniki, 
jak choćby psychodrama - są szczególnie skutecznym katalizatorem dla uwalniania emocji. Ponieważ ten rodzaj pracy 
charakteryzuje się silną dynamiką i aktywnym podejściem do klienta - i często „wrzuca” go wprost w dawne sytuacje 
wykorzystania - musi być nadzorowany przez doświadczoną osobę wspierającą, która przede wszystkim umie 
empatycznie i bez osobistych trudności towarzyszyć wyrażaniu szalonego bólu, żalu czy furii.  

ĆWICZENIA NA UWALNIANIE UCZUĆ 

Na rozładowanie złości:
W obecności osoby wspierającej, bierz rakietę tenisową lub inny nadający się przedmiot i wal z całej siły w materac czy 
poukładane poduszki. Pozwól sobie na wydawanie odgłosów, okrzyki i słowa - również niecenzuralnie, jeśli ci ich trzeba. 
Niech wydobywają się z ciebie swobodnie. Możesz zacząć uderzać od razu z pełną siła, lub najpierw delikatnie, aby się 
stopniowo rozgrzać i rozkręcić. Osoba wspierająca może cię zachęcać, usposabiać, dopingować i chwalić. Mozesz też 
„odgadać się” z nią z uczuć, jakie przeżyłaś w trakcie. 

Na uwalnianie żalu:
Jeśli zbiera ci się na łzy lecz nie możesz się rozszlochać gdyż płacz jest uwięziony, zadbaj o równy, głęboki oddech. 
Pomoże ci on połączyć uczucia z daniem im wyrazu. Wyolbrzymiaj swój sposób oddychania. Na przykład mogą to być 
przesadnie długie, głębokie wdechy czy gwałtowne łapanie powietrza; wydychając, możesz też dołączać wydawanie 
głośnych westchnień, odgłosów czy okrzyków. Jeśli mimo to łzy nie zaczyanją płynąć, pamiętaj, że to również jest w 
porządku. Obserwuj co się tobą dzieje - wyławiaj uczucia, myśli i doznania fizyczne, jeśli się takie pojawiają. 

Na redukcję napięcia:
Używaj w tym celu swojego ciała. Mocuj się z przyjaciółką. Rąb drwa. Pływaj. Medytuj. Ćwicz jogę. Masz wiele sposobów 
do wyboru. 

LĘK PRZED ODCZUWANIEM EMOCJI 
 Ofiary często boją się, że jeśli otworzą się na własne uczucia, to nagle stracą kontrolę nad sobą:  

 Byłam przerażona moją złością. Wiedziałam, że jeśli przestanę zaśmiewać i ignorować emocje związane z 
tym, co mi się przydarzyło, wpadnę w tak silny szał, że pozabijam wszystkich, którzy staną mi na drodze.  

 Mimo, że istotnie możesz czuć potworną złość lub potworny smutek, i to nawet przez długi czas, jednak uczucia 
te wcale nie muszą tobą władać. 

 Kiedy zaczęłam pozwalać sobie na małe porcje uczuć za każdym razem, zobaczyłam, że moje „zawory,” 
które je regulują, nie muszą być ani szczelnie zamknięte ani totalnie otwarte, a ja - kompletnie stłumiona ani 
kompletnie owładnięta emocjami. Mogę czuć rozpacz bez chęci odkręcania gazu czy podcinania sobie żył. Mogę 
się bać nie wpadając w terror przerażenia i paniki. Zobaczyłam, że istnieje całe pasmo stopniowania. Z chwilą, 
gdy przestałam trzymać uczucia w cuglach i wtłaczać je z powrotem w siebie, paradoksalnie zyskałam większą 
kontrolę nad nimi. 



 Naturalne jest, że będziesz z ostrożności dmuchać na zimne, jeśli przez długi czas tłumiłaś swoje uczucia. 
Jednak gwałtowne emocje nie znaczą, że nie będziesz w stanie panować nad sobą. Wcale nie oszalałaś, jeśli walisz z 
furią w poduszki. Przeciwnie: czynne wyrażanie silnych uczuć w bezpieczny i przygotowany sposób zmniejsza 
prawdopodobieństwo nagłych wybuchów. Tylko nieliczni mordercy są w stanie zabić kogoś po wyjściu z grupy czy sesji 
terapeutycznej, w czasie której z furią tłukli w materac.  

Nauka życia bez przemocy 

W wyśmienitej książce: Nauka życia bez przemocy Daniel Jay Sonkin i Michael Durphy przedstawiają rzetelne i 
praktyczne sposoby przemiany destrukcyjnych wzroców wyrażania złości. Mimo, że praca ta jest skierowana do 
mężczyzn, równie dobrze mogą z niej korzystać kobiety, podobnie jak nasza książka może być pomocą także dla 
mężczyzn - ofiar wykorzystania w dzieciństwie. (Zajrzyj do działu „Maltretowanie” na str. 570.) 

ROZPOZNAWANIE WŁASNEJ ZŁOŚCI 
 Jest zasadnicza różnica między złością a przemocą. Złość jest uczuciem, a przemoc - jednym z zachowań, w 
jakich się ono przejawia. Duży odsetek ludzi nie zdaje sobie sprawy ze swojej złości i dopiero gwałtowny wybuch agresji 
uświadamia im, że ją czują. Uczenie się identyfikowania własnej złości jest konieczne do opanowania destrukcyjnych, 
niekontrolowanych zachowań, jakie z niej wynikają. (Stosuje się to zresztą i do pozostałych uczuć, jak smutek czy lęk; 
aby nami nie zawładnęły, musimy najpierw umieć je w sobie poznawać.) 

Sygnały ciała 
 Jakie emocje odczuwa twoje ciało gdy się złościsz? Smutek? Lęk? Rozkosz? 
 Czy masz napiętą szyję, kark, ramiona, nogi, twarz? 
 Czy pocisz się lub masz poczucie gorąca? Bądź są to dreszcze lub uczucie zimna? 
 Czy twój oddech staje się głębszy i szybszy, czy lżejszy i wolniejszy? 
 Czy dostajesz bólu głowy? Skurczu żołądka?  
Sygnały behawioralne 

W jaki sposób zachowujesz się, gdy zaczynasz czuć złość? Czy na przykład: 
 Robisz się małostkowa? Krytykujesz i obwiniasz innych? 
 Stajesz się wyjątkowo miła i taktowna?  
 Zaczynasz się uśmiechać? Sypiesz żartami? Zioniesz sarkazmem? 
 Wycofujesz się lub jesteś odpychająca? 
 Łamiesz zobowiązania? Spóźniasz się na spotkanie lub wychodzisz w jego trakcie? 
 Masz trudności z jedzeniem lub spaniem? (Jesz lub śpisz więcej bądź nie dosypiasz i nie dojadasz?) 

WAŻNA RZECZ: RÓB SOBIE PRZERWY 
 Jednym z głównych narzędzi w pracy nad opanowywaniem złości jest robienie sobie przerw na ochłonięcie i 
złapanie dystansu. W ten sposób budujesz strukturę, która pomaga ci przełamać wzorzec destrukcyjnej złości. Takie 
chwile „odejścia,” oddalania się od sytuacji zapalnych, nie tylko kładą kres używaniu przemocy, ale - co więcej - 
odbudowują zaufanie. Zasady są proste: 
Kiedy zaczynasz nakręcać się złością, mów z miejsca: „Ogarnia mnie złość. Muszę się wycofać na pewien czas.” W ten 
sposób dajesz jasny i bezpośredni komunikat, bierzesz odpowiedzialność za swoje emocje i zapewniasz drugą osobę 
(osoby) o tym, że podtrzymujesz swoje zobowiązanie nieużywania przemocy.  
Wyjdź gdzieś na godzinę. (Oczywiście nie do baru czy kochanka.) 
Nie pij. Nie bierz narkotyku czy prochów. Nie siadaj za kierownicę.  
Zdobądź się na aktywność fizyczną. Idź na spacer, biegaj, siądź na rower. Ruch i wysiłek fizyczny pomoże ci rozładować 
część napięcia powstałego w ciele.  
Za godzinę wracaj (nie dłużej ani nie krócej). Jeśli dotrzymujesz zobowiązań, przyczyniasz się do wzrostu zaufania.  
Sonduj sytuację i pytaj osobę, na którą byłaś zła, czy chce przedyskutować wydarzenie. Jeśli oboje się zgadzacie, mów, 
co się tak rozwścieczyło, że musiałaś wziąć sobie przerwę. Jeśli wciąż trudno wam porozmawiać, wróćcie do tego 
później.  

ALKOHOL, NARKOTYKI, UŻYWKI 
 Substancje chemiczne zmieniające nastrój nie są przyczyną przemocy. Przemoc do odrębny problem. Jeśli go 
masz, substancje chemiczne mogą go tylko obnażyć lub zaostrzyć. (To samo zresztą dotyczy problemów z 
kontrolowaniem związków i zachowań seksualnych.) Alkohol i niektóre narkotyki wytłumiają uczucia. Pod ich działaniem 
jesteś mniej świadoma tego, co i kiedy cię złości, a więc mniej zdolna do robienia sobie przerw, by się oddalić i ochłonąć 
oraz mniej zdolna do kierowania złości we właściwą stronę. Może się również zmniejszyć twoja zdolność panowania nad 
agresywnymi impulsami. Jeśli alkohol czy narkotyki są problemem w twoim życiu, musisz najpierw poradzić sobie ze 
swoim uzależnieniem. Beż tego nie będziesz zdolna opanować destruktywnego wyrażania złości, nie mówiąc już o 
zdrowieniu z kazirodztwa.  

Panowanie nad destrukcyjną złością 

Jeśli bijesz swoje dziecko, jeśli wydzierasz się na podwładnych, jeśli wściekasz się na męża za drobne uchybienia jakich 



pełno w codziennym życiu, najprawdopodobniej kierujesz swoją złość w niewłaściwą stronę. Choć czasem chodzi o 
uzasadniony gniew wyzwalany przez bieżące zdarzenia, jest bardziej prawdopodobne, że przenosisz na twoje dzisiejsze 
otoczenie zadawnioną i nigdy nie wyrażoną wściekłość. Nałożenie się na siebie obu sytuacji sprawia, że reagujesz w 
sposób niekontrolowany i niewspółmierny do bodźców.  
 Gdy tylko dotrze do ciebie, że twoje uczucia nie pasują do teraźniejszości, złap dystans, zrób sobie przerwę. 
Zwolnij się i oddal od zapalnej sytuacji i postaraj się oddzielić dawne emocje od dzisiejszych. Jeśli to jest dla ciebie zbyt 
trudne, może ci pomóc praca nad uwalnianiem „zakorkowanych” uczuć, dzięki której zyskasz okazję wyrażenie swojej 
złości w sposób zorganizowany i właściwie ukierunkowany. (To samo dotyczy innych stanów emocjonalnych, jak: 
poczucia odrzucenia, opuszczenia czy zranienia.)  
 Przemoc jest sposobem na zyskanie władzy nad innymi; jednak działa tylko na krótką metę i oznacza zbyt 
wysoki koszt. Nie możesz wyzdrowieć z ran osobiście doznanych nadużyć, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś oprawcą dla 
innych - w tym i dla siebie. Jeśli więc kogoś maltretujesz (bijesz czy zastraszasz) lub sama wystawiasz się na 
maltretowanie, czy jeśli cyklicznie wchodzisz w niebezpieczne sytuacje lub awantury, musisz zaprzestać takich zachowań i 
najpierw poszukać pomocy w tym zakresie.  

Panika 

 Panika jest tym, co czujesz, gdy przerażają cię własne emocje i nie widzisz sposobu na opanowanie ich. Lub gdy 
jak szalona usiłujesz stłumić swoje uczucia bądź napływające wspomnienia. Chociaż panika nieraz sprawia wrażenie, 
jakby zjawiała się bez powodu, zawsze musi zadziałać jakiś „mechanizm spustowy.” Często jest nim jakiś uchodzący 
uwagi szczegół, który przypomina ci dawne wykorzystanie lub wywołuje związane z nim uczucia.  
 Randi Taylor wpadała w panikę za każdym razem, gdy musiała zatrzymać się na czerwonym świetle lub w korku. 
Poczucie zamknięcia, jakie dawał jej samochód, plus niemożność poruszania się wskutek „uwięzienia” między innymi 
autami, przypominał jej dawną pułapkę molestowania i przywoływał towarzyszące wtedy uczucia. (Historię Randi 
znajdziesz na str. 416.)  
 Kiedy chwyta cię atak paniki, tym bardziej nie jesteś w stanie uświadomić sobie tego rodzaju powiązań. Serce, 
gotowe pęknąć, o mało nie wyskoczy ci z piersi i nic, tylko chciałabyś zwiewać co sił. Zmienia się nawet twój odbiór 
rzeczywistości. Możesz bać się, że całkiem oszalałaś. A niemożność zrozumienia, co właśnie się z tobą dzieje, jeszcze 
pogarsza twój lękowy stan.  
 Laura przeżyła pierwszy napad paniki w wieku dwudziestu lat:  

Potwornie się bałam. Bałam się tego, że się boję i że może już tak zostać. Moja panika rosła jak lawina. Zagarnęła 
mnie całą. Z minuty na minutę byłam coraz bardziej przerażona i nie wiedziałam jak uruchomić zawór 
bezpieczeństwa. Jakimś cudem zaświtała mi myśl, żeby zadzwonić do kogoś. Jakimś cudem wybrałam numer 
mojej najlepszej przyjaciółki. Jakimś cudem zaczęłam jej mówić: „Czuję się tak, jakbym zaraz miała odnaleźć 
Boga, albo oszaleć, albo kogoś zabić.” Dostałam bezcenną i prostą poradę. Rada ta pomogła mi wybrnąć z tego 
pierwszego ataku paniki, jak i z wszystkich następnych. „Oddychaj, Laura” - usłyszałam. „Oddychaj, głęboko 
oddychaj.” 

 Ilekroć chwyci cię panika, oddychaj. Siądź z tym uczuciem i głęboko wciągaj powietrze. Bądź świadoma swego 
oddechu, skup się na nim i czuj. Ofiarom często się zdaje, że muszą zaraz szybko coś zrobić, by wyrwać się z objęć 
przerażenia, tymczasem twój szał ucieczki zamiast zmniejszyć panikę jeszcze ją nasila. Nie rzucaj się więc do działania, 
lecz - oddychając - zapewniaj siebie, że to, co przeżywasz, jest tylko uczuciem, jakiekolwiek byłoby potężne. Działanie w 
stanie paniki do pasmo złych wyborów. Rozbicie rękami szyby w oknie, histeryczne wydzieranie się na szefa, czy jazda 
autem z szaloną prędkością - wszystko to może mieć fatalne skutki.  
 Musisz przywołać trzeźwy osąd, aby odzyskać właściwy kurs (choć normalnie jest to dla ciebie oczywiste, w 
panice zapominasz o podstawach). Wyrażanie uczuć w chwilach skrajnego przerażenia uwalnia cię od lęku tylko wtedy, 
gdy robisz to w odpowiednio przygotowanym, bezpiecznym i wspierającym otoczeniu, jakim jest grupa terapeutyczna. W 
jej warunkach znajdziesz najlepsze miejsce na kontakt z głęboko pochowanymi emocjami. O ile jeszcze możesz 
prowadzić bezpiecznie czując ciężki smutek czy nawet wyjąc z bólu w ciemność nocy, lecz nie wtedy, gdy całą sobą 
przeżywasz terror gwałtu doznanego w dzieciństwie. Jeśli uznasz, że nie jest to miejsce i czas na wyrażanie takich uczuć 
i na zachowania odreagowujące, podejmij kroki w kierunku uspokojenia się.  

USPOKAJANIE SIĘ 
 Najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z paniką jest jej wczesne rozpoznawanie. Im bardziej spirala lęku 
pozbawia cię kontroli, tym trudniej ci ją opanować, ale i nawet wtedy możesz kierować swoją uwagę w pozytywną 
stronę, byś nie raniła ani siebie, ani innych.  
 Aby przywołać uspokojenie, możesz robić wszystko, co w twoim przypadku jest skuteczne - nawet jeśli to 
wydaje ci się śmieszne, kłopotliwe czy żenujące. Metodą prób i błędów możesz stworzyć listę rzeczy, jakie ci sprzyjają. 
Staraj się wprowadzać komfort możliwie wszystkimi zmysłami (odczuwaniem, słuchem, obrazami, potrawami i 
zapachami) Także duchem. Miej tę listę pod ręką. W panice nie myślisz tak twórczo i przytomnie jak zwykle, więc jeśli 
masz wszystko zapisane, wystarczy wyjąć kartkę, zacząć czytać i punkt po punkcie stosować. Przykładowa lista może 
wyglądać następująco: 

CO MAM ROBIĆ W WYPADKU OWŁADNIĘCIA LĘKIEM 
 Oddychać. Oddychać. Oddychać. 
 Przytulać pluszowego misia. 



 Puścić taśmę z relaksem. 
 Kołysać się w fotelu na biegunach. 
 Dzwonić do Natalie 555-98-87. 
 Jak nie ma Natalie, dzwonić do Vicki 555-66-32. 
 Dzwonić do kolejnych osób z mojej listy wsparcia (wpisz sobie ich numery). 
 Głaskać kota. 
 Wziąć gorącą kąpiel. 
 Napisać sto razy: „Jestem bezpieczna. Kocham siebie. Inni mnie kochają. Mogę się teraz spokojnie odprężyć.” 
 Przebiec trzy razy dookoła bloku. 
 Słuchać kojącej muzyki.  
 Modlić się. Medytować. Oddychać. 
 Wyć w poduszkę.  
 Czytać lub pisać afirmacje 
 Obejrzeć pogodny film czy wziąć sensowną książkę.  
 Zjeść spaghetti. 
 Zacząć znów od początku listy. 

 Twoja lista może być inna w wielu punktach i może zmieniać się z czasem. Staraj się jednak, by zawsze 
zawierała kontakty ze wspierającymi cię osobami. Dopóki to, co na niej umieszczasz, będzie bezpieczne i 
niedestrukcyjne, lista twoja będzie ci pomagać. Jeśli przerobisz wszystkie punkty i nie da to spodziewanego rezultatu, 
zacznij jeszcze raz od początku. Jeśli i to nie zadziała, może ci pomóc zdanie, jakie w szczególnie ciężkich chwilach Laura 
wiele razy słyszała od ojca: „Pamiętaj, córko, że i to minie.” 

Nie zabijaj się 

 W okresie odgrzebywania kazirodztwa i rozmrażania uczuć, do tego stopnia owładnięta byłam uczuciami 
samobójczymi, że musiałam sobie postanowić: „Nie wolno mi bywać w miejscach, które nasilają we mnie 
pragnienie śmierci.” Czułam się tak, jakby zniszczona została w moim życiu ostatnia rzecz, jaka była dla mnie 
ważna - jaka dawała mi nadzieję i siłę. Nie istniało nic, na co warto byłoby czekać. Dopiero w ostatnich 
miesiącach zaczęłam znów mieć jakieś plany - co mi mówi, że jednak postanowiłam przeżyć i żyć! 

 Możesz nieraz czuć się tak przybita, że właściwie wolałabyś umrzeć. Ból jest wtedy tak dojmujący, nienawiść do 
samej siebie tak silna, lęk tak nieustępliwy, poczucie zdewastowania - kompletne, a nadzieja na zmianę tak odległa, że 
naprawdę nie chcesz już żyć. Pamiętaj, że są to twoje prawdziwe uczucia i nie zaprzeczaj im. To jest zupełnie w 
porządku, że je masz. Jednak równie ważne jest, abyś nie działała według nich. Ranienie siebie jest absolutnie nie 
w porządku.3
 Zbyt wiele z nas wyniosło się w ten sposób na tamten świat, stanowczo zbyt wiele. Są to ofiary - zarówno osoby 
dorosłe jak i dzieci - które nie otrzymały odpowiedniego wsparcia i z rozpaczy skutecznie targnęły się na własne życie. 
Nie możemy pozwolić sobie na więcej strat. Nie stać nas na to, by stracić kogoś tak cennego, jak ty. Zasługujesz na to, 
by żyć - i to aby żyć pełnią! To jest możliwe.  
 Przeczytaj raz jeszcze rozdział o złości. Nauczyłaś się kierować ją do wewnątrz, przeciw sobie. Jeśli czujesz się 
tak bardzo zniszczona, że szukasz śmierci, najprawdopodobniej nosisz w sobie wściekłość, którą należy przeadresować i 
zwrócić w stronę tych, którzy w dzieciństwie tak bardzo cię poranili. Kiedy złapiesz kontakt z tą złością, twoja nienawiść 
do siebie rozwieje się jak ciemne chmury. Zaświeci dla ciebie słońce, a wtedy zapragniesz podtrzymywać swoje życie, 
zamiast je niszczyć.  
 Wszystko to wymaga czasu, w ciągu którego nie zabijaj się. Sięgaj po pomoc. Jeśli ta, którą znalazłaś, nie jest 
skuteczna, sięgaj po następną. Nie poddawaj się i szukaj. Wiemy, że gdy czujesz się tak koszmarnie aż odechciewa ci się 
żyć, to trudno ci nawet wyobrazić sobie, że kiedykolwiek może być inaczej. Jednak dasz radę przetrwać i to. I 
przetrwasz! Jedna z ofiar w swoim dzienniczku uczuć pisała tak:  

 NIENAWIDZĘ ŻYCIA! Nienawidzę siebie! Nienawidzę tego, co sobie wyrządzam. Chciałabym wpełznąć w 
najciemniejszy kąt i nakryć się czarnym kocem. Nienawidzę tego, że muszę sobie to wszystko przypominać! Tego, 
że muszę ciągle od nowa przechodzić przez moje wykorzystanie, by odeszło i dało mi żyć. Dlaczego w ogóle 
powinnam chcieć żyć? Skąd mam wiedzieć, że nie będzie to oznaczało nowego i narastającego bólu? Jak można 
ode mnie wymagać ślepego przedzierania się ku czemuś czego nie znam i nie mogę uchwycić?  
 A jednak decyduję się na to i robię to. Jest we mnie coś, co musi mieć niesamowitą siłę i wolę życia, 
ponieważ przetrwało trzy poważne próby samobójcze i mnóstwo okresów beznadziei i rozpaczy. I to coś nadal we 
mnie jest. Sprawia, że wciąż idę, wciąż nad sobą pracuję, zwalczam wstyd i poczucie winy, odgrzebuję dawne 
zdarzenia, uwalniam złość, płaczę, czuję, scalam się i dzielę się tym wszystkim z innymi... Dzielę się i dzielę... Bez 
końca! Owo COŚ popycha mnie w stronę nieznanego, co inni zwą życiem. 

Jeśli zaczynasz wpadać w klimat samobójczy lub czuć przymus zadawania sobie ran, natychmiast sięgaj po wsparcie. 
Umów się z terapeutką lub przyjaciółką, że będziesz do niej dzwonić w chwilach, gdy grozi ci utrata kontroli nad swoimi 

3  Większość kobiet, których historie publikujemy w naszej książce, w pewnych okresach życia, a także zdrowienia, nie chciała 
dłużej żyć i myślała o samobójstwie. Ich słowa mogą wlać w ciebie pewność, że jednak warto pozostać przy życiu. 



zachowaniami. Dzwoń do telefonu zaufania dla osób z obsesją samobójstwa (wcześniej znajdź numer tej linii i zapisz go 
w widocznym miejscu).  
 Uczucia te - tak jak wszystko inne - miną. Owszem, mogą być nieznośne. Może ci się zdawać, że cię całkiem 
pochłoną. Ale możesz się nauczyć tego, jak je przeczekać, przetrwać. To jest jak trudny poród. Matce, która rodzi, zdaje 
się, że nie wytrzyma następnego skurczu, ale wytrzymuje. A potem ból mija i nadchodzi ukojenie.  
 Za każdym razem, gdy bez wyrządzania sobie krzywdy zdobywasz się na przetrzymanie swoich bolesnych uczuć 
i samobójczej obsesji, za każdym razem gdy uchowasz się bezpiecznie i - sięgając po pomoc - staniesz się przyjaciółką 
dla siebie w tej udręce, wzmocni się w tobie duch wojownika. Przetrwałaś przecież całe pranie mózgu, jakie urządzili ci 
twoi oprawcy i wygrałaś bitwę o siebie. Nie pozwoliłaś by cię zniszczyli. Przetrwasz więc i teraz. 

STWÓRZ SOBIE BEZPIECZNY ZAKĄTEK 
 Dobrym pomysłem jest stworzenie sobie w domu bezpiecznego miejsca - zakątka, gdzie będziesz się chronić i 
koić. gdy zawładnie tobą lęk. Umów się z sobą, że dopóki będziesz przebywasz w tym miejscu, nie zranisz siebie ani 
nikogo innego - i będziesz bezpieczna. Umów się też, że kiedy zaczniesz tracić poczucie kontroli nad sobą i bać się tego, 
co mogłabyś zrobić, schowasz się tam i pozostaniesz - oddychając głęboko, oddech za oddechem - aż silne emocje 
ustąpią.  
 Takim miejscem może być bujany fotel przy oknie koło schodów, ulubiona kanapa do czytania, czy kącik do 
medytacji. Lub też kryjówka, gdzie nikt cię nie znajdzie. Jedna z ofiar przespała w ubraniu całą noc w ubikacji - coś, co 
robiła, by ukoić się w dzieciństwie - w domu, w którym nigdzie nie czuła się bezpiecznie.  
 Potraktuj na serio ten rodzaj troski o siebie. Nieważne, jeśli wydaje ci się dziwny. Kiedy wszyscy zawiedli i nic już 
nie skutkowało, Laura zagrzebywała się w łóżku razem  z pluszowym misiem i niemowlęcą butelką z ciepłym mlekiem.  

ZMIENIAJ SWOJE OTOCZENIE 
 Świadome zmienianie własnego otoczenia może czasem przerwać stan paniki. Może to być coś nawet tak 
prostego, jak wyjście z sypialni, zamknięcie za sobą drzwi i przejście do kuchni w celu zaparzenia sobie herbaty. Lub 
przemeblowanie pokoju. Albo też wyjście na zewnątrz i spacer wokół bloku. Jeśli masz kontakt z naturą, może pomóc ci 
złapać dystans patrzenie na gwiazdy, słuchanie szumu strumyka lub widok drzew. 
 Nieraz tym, co cię rozstraja, mogą być zmysłowe bodźce przypominające wykorzystanie seksualne. Rzeczy takie 
jak zapach określonej wody kolońskiej, ton czyjegoś głosu bądź ocierające się o siebie warstwy sztruksu w ubraniu mogą 
wywołać w tobie paniczne przerażenie.  

 Któregoś dnia siedziałam w kuchni wpadając w coraz głębszą depresję. Usiłowałam dodawać sobie otuchy 
powtarzaniem: „W porządku, dobrze sobie radzisz. To minie. Zawsze mija.” Jednak to nic nie pomagało. Ponieważ 
wiem już trochę na temat opiekowania się sobą, sięgnęłam do podstawowych rzeczy. Zaczęłam pamiętać o 
równym głębokim oddechu, uświadomiłam sobie kiedy ostatnio coś jadłam, wzięłam się za obieranie warzyw i... 
czułam się coraz gorzej. Wreszcie zdałam sobie sprawę, że światło w kuchni jest dziwnie słabe. Włączyłam górną 
lampę plus kinkiet i od razu poczułam się lepiej. Tego rodzaju półmrok zawsze rozkładał mnie emocjonalnie. 
Przypominał mi dawny dom i pomieszczenie, gdzie najczęściej byłam wykorzystywana.  

 Zwracanie uwagi na tego rodzaju bodźce i wyławianie ich sprawia, że zaczynasz lepiej troszczyć się o siebie, gdy 
znajdziesz się w ich zasięgu.  

WYCHODZENIE DO LUDZI 
 Nieraz najtrudniej nam jest wyjść do ludzi wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Mimo to, dawaj sobie 
owego pełnego miłości „kopniaka” i w takich momentach przełamuj swoją izolację. Jeśli masz przy sobie zaufaną i 
bezpieczną osobę, poproś o przytulenie, objęcie lub porcję głasków. Jeśli siedzisz sama, zadzwoń do kogoś. Dobrym 
pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie sobie takiej możliwości. Jeśli dzwoniłaś do kogoś już przedtem, w lepszym 
stanie emocjonalnym, to łatwiej ci będzie sięgnąć po słuchawkę teraz, gdy w wirze paniki, czujesz się wyalienowana i 
niepewna czy ten ktoś chce kontaktu z tobą - i pozwolić, by ci dopomógł. Jeśli uczestniczysz w grupie terapeutycznej lub 
w grupie wsparcia dla dorosłych dzieci kazirodztwa, dzwoń do zaprzyjaźnionych osób z twojej grupy i do terapeutki. 
Umów się z nimi, że w nagłym załamaniu i potrzebie wsparcia zawsze będziecie dzwonić do siebie. Ponieważ w kryzysie 
emocjonalnym zwykle jest to ostatnia rzecz, na jaką masz ochotę, przypominaj sobie zawartą umowę i fakt, że telefon to 
naprawdę dobry pomysł. Nawet gdy nie pamiętasz jak to działa i dlaczego, chwytaj słuchawkę i dzwoń.  

PARĘ RZECZY JAKICH LEPIEJ JEST UNIKAĆ 
 Wprawdzie godne polecenia jest wszystko, co pomaga ci wyrwać się z paniki, jest też jednak parę rzeczy, 
których musisz bezwzględnie unikać: 

 Nie wchodź w stresujące i niebezpieczne sytuacje - nie ryzykuj. 
 Trzymaj się z dala od oprawców, zwłaszcza tych pierwotnych. 
 Nie pij, nie bierz narkotyków, nie rzucaj się w inne kompulsje. 
 Unikaj w tym stanie podejmowania ważnych decyzji.  
 Nie rań samej siebie ani nikogo innego. 

KIEDY JUŻ DOJDZIESZ DO SIEBIE 
 Kiedy, zostawiając za sobą panikę, nienawiść do siebie i rozpacz, znajdziesz się już na drugim brzegu, daj sobie 
chwilę na ochłonięcie i odpoczynek. Wysoka intensywność emocji wyczerpuje, więc musisz uzupełnić energię. 
Ochłonąwszy, postaraj się wykryć, co było tzw. wyzwalaczem. Mogą ci w tym pomóc poniższe pytania: 



 Co jest ostatnią rzeczą, jaką pamiętasz zanim ogarnęła cię panika? 
 Gdzie wtedy przebywałaś? Z kim? 
 Czy w ciągu poprzedzających dwóch dni wydarzyło się coś trudnego lub niepokojącego? (Przykrość w pracy? 

Przykrość ze strony przyjaciółki? Chłopaka? Wypadek lub próba napaści? Telefon od kogoś z rodziny? Od 
dawnego oprawcy czy eks-kochanka? List?) 

 Czy miałaś przebłysk jakiegoś innego uczucia zanim straciłaś kontakt ze sobą? Czy miałaś już to uczucie w 
przeszłości? Jak dawno? 

 Czy aktualnie żyjesz pod jakąś szczególną presją czy w stresie? Nie wyrabiasz się w zajęciach? W pracy? Jesteś 
w dołku finansowym? 

 Czy naszły cię myśli, które szybko odepchnęłaś, bo były nieprzyjemne? Czy dotyczyły czegoś dawnego, co 
dobrze znasz? 

 Czy jakakolwiek z powyższych rzeczy przypomina ci w pewien sposób dawne wykorzystanie?  

 Pytania tego rodzaju nieraz pomagają odnaleźć korzenie paniki. Możesz najpierw przeżyć całą serię takich 
epizodów zanim staniesz się zdolna wyławiać ich przyczynę, ale warto podjąć ten trud. Zaprocentuje każda dokonana 
przez ciebie analiza, pozwalając ci na przyszłość nie wsiąknąć w analogicznie wyzwalany cykl strachu. (Historie Evie 
Malcolm i Randi Taylor, zamieszczone w części: Odważne kobiety, zawierają bardziej szczegółowe przykłady, jak każda z 
nich radziła sobie z paniką.) 

Także pozytywne uczucia mogą przerażać 

 Z czasem coraz częściej i głębiej przenikać cię będą uczucia pozytywne. Szczęście, ekscytacja, satysfakcja, pokój 
ducha, miłość, wdzięczność, bezpieczeństwo i nadzieja przestaną być odświętnymi gośćmi i zaczną mieć tendencję do 
zadomowienia się w tobie. Jednak chociaż należą one do „przyjemnych” uczuć, z początku może nie być ci z nimi 
przyjemnie i łatwo.  
 W wielu ofiarach pozytywne uczucia mogą budzić przerażenie. W twoim dzieciństwie przecież tak często 
poczucie szczęścia zapowiadało katastrofę. Bliskość i czuły dotyk nieraz okazywały się zdradą - wstępem do 
molestowania. Jeśli bawiłaś się wesoło z koleżankami, a zawołał cię do siebie wujek i zaczął obmacywać; jeśli z 
bezpiecznego snu u siebie wyrwał cię dotyk członka taty, który wślizgnął się pod twoją kołdrę; jeśli  zostałaś wywołana z 
niedzielnego obiadu u dziadków, by zostać znienacka upokorzona i zgwałcona; jeśli dobierał się do ciebie nauczyciel lub 
ksiądz - nauczyłaś się, że szczęściu nie wolno ufać. A jeśli nauczyłaś się zakrywać swoje cierpienie byciem miłą i wesołą, 
aż do dziś szczęście może wydawać ci się blagą.  
 Nawet sama myśl, że kiedyś mogłabyś być radosna, ufna i szczęśliwa, może wzbudzać w tobie uczucie 
zagrożenia. Jedna z ofiar mówiła, że nigdy nie ośmielała się mieć nadziei. Całe dzieciństwo bowiem strawiła na karmienie 
nadziei, że już dziś, już tym razem, tatuś wróci do domu pogodny i miły i nie będzie jej więcej wykorzystywał ani też bił 
mamy. Dzień w dzień przeżywała to samo straszne rozczarowanie, aż w końcu, by ocalić siebie, pozbyła się wszelkiej 
nadziei.  
 Nieraz najbardziej kłopotliwymi uczuciami ze wszystkich okazują się pokój ducha i zadowolenie. Spokój często 
jest czymś tak obcym dla ofiar, że kompletnie nie umieją one odprężyć się i odpoczywać. Przez lata bowiem musiały 
funkcjonować w nieustannym stresie, lęku, napięciu i oczekiwaniu na kolejny cios. Tak więc niespodziewane pojawienie 
się pozytywnych uczuć może byś trudnym zadaniem, z którym ofiara musi się uporać. 

 Przez całe życie byłam nieszczęśliwa. Gdy odkryłam, że jestem ofiarą i przypomniałam sobie kazirodztwo, to 
choć zrozumiałam już dlaczego, dalej czułam się nieszczęśliwa. Także zdrowienie było dla mnie bolesnym i 
przerażającym procesem, więc moje życie dalej było pasmem zmagań i wewnętrznego rozdarcia. W kilka lat od 
rozpoczęcia terapii zaczęłam czuć się szczęśliwa. I to znów był dla mnie ogłuszający cios. Nie zdawałam sobie 
sprawy z tego, że celem całej tej ciężkiej pracy nad sobą jest to, bym czuła się dobrze i była szczęśliwa. Nie 
wiedziałam jak to rozgryźć. Myślałam, że to ma być jeszcze jedna udręka w paśmie nieustających udręk. Zajęło 
mi nieco czasu zanim przywykłam do faktu, że moje życie się zmieniło - że czuję się teraz szczęśliwa i 
zadowolona. 

 Uczenie się tolerancji na dobre samopoczucie to jedna z najwdzięczniejszych lekcji zdrowienia. Z chwilą, kiedy 
raz się przełamiesz, możesz zapragnąć przerabiać ją ciągle i ciągle. Stwarzaj sobie wiele okazji ku temu. Wypicie w ciszy i 
wygodzie herbaty porannej. Czytanie dziecku baśni na dobranoc. Piękny i wzruszający film. Telefon do kogoś po to tylko, 
by życzyć dobrego dnia. Wycieczka w góry czy spływ kajakowy. Omlet, który udał ci się perfekcyjnie. Zauważaj te rzeczy 
i ciesz się nimi. Ryzykuj przyznawanie się do tego, że czujesz się pogodna czy wniebowzięta - najpierw przez moment, z 
czasem coraz dłużej.  
 Dla wielu ofiar czucie się lubianą, kochaną i docenianą to coś odstręczającego. Pokazywanie szczęścia to 
przecież rodzaj wystawienia się na atak. Docenienie przez innych to nieuchronny wstyd. Kontrast między czyimś 
szczególnie pozytywnym zdaniem o tobie, a twoją nienawiścią do siebie, to istne rozdarcie. W ten sposób przyjazne 
nastawienie do własnej osoby - czucie się wartościową, zasługującą, godną miłości i dumną z siebie - wydaje się 
kompletnie nieosiągalne. Jednak uczucia te są tak przyjemne, że musisz w końcu odkryć ten cud i zapragnąć 
przyzwyczajać się do niego.  
 Jeśli ktoś mówi ci komplement, spróbuj powiedzieć samo: „Dzięki!” i zostać z tym przez chwilę zamiast zaraz 
zasłaniać się listą swoich wad, upadków i klęsk. Jeśli otrzymasz prezent, staraj się mówić: „To dla mnie duża 
przyjemność. Naprawdę miło mi i czuję się szczęśliwa.” Jeśli dostaniesz podwyżkę, mów: „Przyjemnie mi, że znalazłam 
uznanie za moją pracę.” Jeśli ktoś bliski zauważy: „Tak wiele już ze sobą zrobiłaś” - pozwól sobie na radość  i satysfakcję: 



„Istotnie, czuję to i cieszę się z tego. Warto było się trudzić!”  
 Mimo, że przeżyłaś mnóstwo bólu, lęków i upokorzeń, masz teraz multum sposobności, by doświadczać 
pięknych, kojących uczuć. Korzystaj z nich. Zasługujesz na to, by czuć się szczęśliwa.  

Gdy ktoś mnie pytał: „Co czuje twoje ręka?” nie miałam zielonego pojęcia o czym mówi. Jeśli dotykałam swojego 
ramienia, owszem, wyczuwałam je pod drugą dłonią, ale nie miałam dostępu do wnętrza. Czułam tylko skórę z wierzchu. 

Tak samo jak nie czułam bicia serca. Nie mogłam doświadczać niczego z wnętrza mojego ciała, bo po prostu go nie 
zamieszkiwałam. 

Rachel Bat Or 

 Gdy mówisz o swoim doświadczeniu wykorzystania, dzielisz się swoimi uczuciami werbalnie i przez to w 
znaczący sposób je uwalniasz. Jednak abyś mogła czuć pełnią odczuwania, uwolnienie to musi zajść także w ciele, 
bowiem wykorzystanie seksualne zaburzyło całą twoją relację z nim: sposób oddychania, sposób jedzenia, sposób 
kontaktowania się z doznaniami płynącymi z ciała. Doznałaś spustoszeń na wielu poziomach, więc zdrowienie też musi 
przebiegać na wielu poziomach.  
 Dzieci od początku uczą się siebie oraz świata poprzez ciało. Głód, strach, miłość, akceptacja, odrzucenie, 
wsparcie, troska, pieszczoty, zagrożenie, duma, sprawność, poniżenie, złość - wszystko co poznajemy jako emocje - 
zaczyna się od doświadczania poruszeń na poziomie ciała. W dzieciństwie jest ono narzędziem, poprzez które uczymy się 
zaufania, bliskości, ochrony, troski i bezpieczeństwa. Ale jeśli zostałaś wykorzystana, dowiedziałaś się, że świat wcale nie 
jest bezpiecznym miejscem, gdzie mogłabyś zaspokajać swoje potrzeby.  
 Kiedy dzieci doświadczają świat jako zagrożenie, robią wszystko by się zaadaptować. Wszystkie problemy jakie 
mają z ciałem ofiary nadużyć seksualnych - dysocjacja, odrętwienie, uzależnienia, okaleczanie się - zaczynają się jako 
próby przetrwania. Odcięłaś się więc od własnego ciała ze słusznych powodów, ale teraz musisz uzdrowić to oddzielenie. 
Musisz przejść od fizycznego wyobcowania z siebie do fizycznej integracji - od nienawiści do własnego ciała i odrzucania 
go, do miłości i akceptacji samej siebie.  

Od nienawiści własnego ciała do pokochania go 

 Wykorzystania seksualnego doznajemy poprzez ciało. Ponieważ większość ofiar obwinia swoje ciało o to, że 
reagowało na stymulację, że było atrakcyjne, że było śliczne i kobiece, że było takie małe i takie duże zarazem, że było 
takie delikatne i podatne na zranienie, że dawało odczucie podniecenia i rozkoszy, że było zdolne w ogóle odczuwać - 
dlatego tak ważna w zdrowieniu jest nauka akceptowania i kochania własnego ciała.4

ĆWICZENIE „CAL PO CALU” 
 Prowadząca warsztaty dla ofiar kazirodztwa pt.: „Uzdrawiające pisanie,” Sandra Butler z San Francisco, podaje 
świetne ćwiczenie pozwalające zacząć pracę nad zaakceptowaniem i troską o własne ciało. Nazywa je „calem po calu” 
albo „scalaniem.” Jeśli przejście od nienawiści do siebie fizycznej do pokochania siebie takiej wydaje ci się niemożliwe, 
zacznij od jednego centymetra (kwadratowego, sześciennego) swojego ciała. Wybierz taki jego fragmencik, który 
odbierasz jako całkiem przyjemny i wart miłości. To nie musi być zaraz jakaś seksualna partia, ale takie miejsce twojego 
ciała, gdzie czujesz się dobrze ze sobą. Może być gardło, kolano, paznokieć, skóra za uchem - dowolny fragmencik jaki 
jesteś zdolna pokochać. Przez następny tydzień poświęcaj mu uwagę. Głaszcz i przemawiaj czule. Możesz obdarować go 
jakimś prezentem - koralikami, flakonikiem balsamu lub kawałkiem pięknej tkaniny. Po tygodniu możesz przejść do 
sąsiedniego fragmentu i postępować podobnie. Powtarzaj ten proces, powiększając powoli, cal po calu, swoje 
odzyskiwane, bezcenne terytorium.  

AFIRMACJE 
 Spróbuj też pisać na temat swojego ciała zdania, na jakie masz zgodę i będziesz odbierać pozytywnie. Możesz 
zacząć od takich, które najłatwiej będzie ci wziąć w objęcia i stopniowo, w miarę napływu zaufania i pewności siebie, 
przechodzić do trudniejszych. Oto parę przykładów: 
 „Moje ciało jest silne i zdrowe; służy mi dobrze.” 
 „Cenię swoje nogi za to, że niosą mnie wszędzie tam, gdzie chcę.” 
 „Mam kompetentne ręce i mogę nimi robić wiele rzeczy: tulić dziecko, pisać, zagniatać ciasto, kopać ogród. 
Jestem im wdzięczna za te zdolności.” 
 „Czuję jak promienieję. Moja miłująca dusza prześwieca z moich oczu i twarzy.”  
 „Mam piękny kształt głowy; dobrze mi w krótkiej fryzurze.”  

4  Nie tylko ofiary kazirodztwa mają trudności z pokochaniem własnego ciała. Większość kobiet została w jakiś sposób nauczona 
nienawiści do samych siebie. Pomocna w tej dziedzinie może być książka Marcii Germaine Hutchinson: Przekształcanie 
wizerunku własnego ciała. Po więcej informacji zajrzyj do działu: „Zdrowie” na str 565. 

DOŚWIADCZANIE CIAŁA



Możesz powtarzać sobie te afirmacje, pisać je w dzienniku, wymalować na ścianach swojego domu czy nosić z sobą w 
portfelu.  

PRZEGLĄDAJ SIĘ W LUSTRZE 
 Innym sposobem przezwyciężania fałszywych przekazów oprawcy na twój temat są komunikaty, jakie daje ci 
lustro. Takie odzwierciedlenie - prawdziwe patrzenie na siebie - będzie wymagało odrębnych chwil. Daj je sobie i zadbaj, 
by nikt ci wtedy nie przeszkadzał. Oglądaj swoją twarz, ale i całe ciało. Nie szukaj niczego, co miałabyś ochotę 
skrytykować. Patrz, by przedstawić się samej sobie, zapoznać się z prawdziwym wyglądem swojego ciała - żywego 
domu, który zamieszkujesz. Patrz na siebie własnymi oczyma, a nie oczyma twojego oprawcy, kochanka, sędziego, 
krytykującej wszystko babki, wymagającego społeczeństwa. Patrz na siebie tak, jakbyś była artystką, malarką. Patrz, by 
widzieć, a nie osądzać. Daj sobie na to pięć minut dziennie i za każdym razem zapisuj swoje obserwacje i uczucia.  

RYSUJ/MALUJ SIEBIE 
 Następnym sposobem szukania sympatii dla swojego ciała jest malowanie samej siebie. Nie musisz być 
Rembrandtem ani mieć szkoły plastycznej. Gdy Artemis (jej opowieść znajdziesz na str. 446) zaczęła przypominać sobie 
wykorzystanie, zaczęła malować nie kończącą się serię autoportretów. „Początkowo wszystkie wyglądały agonalnie, ale 
wtedy taki był mój stan. Były one linearne, czarne i ostrokanciaste, z czasem jednak stawały się coraz bardziej przyjazne, 
w miękkich liniach, pogodniejszej barwie. Potem udało mi się przekonać siebie, bym siedziała przed lustrem nago i 
malowała własne akty. Wkładałam w nie całą wrażliwość umysłową, omijając jednak nadawanie im lubieżnego 
charakteru czy póz. Chodziło mi o czyste ludzkie piękno kobiecego ciała.” Patrzyłam na siebie jak artystka - malarka. 
Używałam węgla, gdyż nadaje miękkość, a jeszcze chętniej pasteli, by wyjść z czarno-białego, ponurego widzenia siebie. 
W ten sposób nauczyłam się kochać własne ciało.” 

PIELĘGNUJ SIEBIE 
 Darzenie swojego ciała troską to następny dobry sposób na pokochanie go. Funduj sobie relaksujące kąpiele, 
ciepłe prysznice, sauny, łaźnię fińską. Opalaj się. Stosuj sole kąpielowe, balsamy, olejki, kremy; wybór jest wielki.  
 Pomaga już samo zwracanie uwagi na swoje ciało podczas mycia (staraj się robić to uważnie, z czułością). 
Jedna z ofiar odzyskała w ten sposób swoją utraconą zmysłowość: „Terapeutka poradziła mi, abym myjąc się nie 
szorowała siebie jak kuchenki czy zlewu - abym starała się mieć jakąś przyjemność z pielęgnacji ciała. W końcu, pod 
strumieniami wody z mydłem zaczęłam wyczuwać jego kształty i gładkość.” 
 Możesz sprawiać sobie mięciutkie skarpetki, przytulne piżamy, flanelowe koszule, jedwabną bieliznę, polar - 
cokolwiek, co jest dla ciebie przyjazne w dotyku. Szczególnie kojącą garderobę staraj się nosić w tych miejscach, które 
najbardziej ucierpiały od wykorzystania. Jedna z ofiar, duszona w dzieciństwie podczas gwałtu, zaczęła nosić delikatne 
szale otulając nimi szyję - miejsce permanentnie napięte i podatne na zranienie. Delikatność tych tkanin sprawiała, że 
napięcia malały, a ona czuła się bezpieczniej i cieplej.  

Od odłączania się do zamieszkiwania siebie 

 Jedną z częstych metod, jakich używają dzieci by poradzić sobie z nie dającymi się znieść uczuciami podczas 
wykorzystywania seksualnego jest odłączanie się od własnego ciała (splitting). Ulatują one z siebie, rozszczepiają się, 
dysocjują.5 W mniejszym lub większym stopniu niemal wszystkie ofiary przejawiają tę cechę. W łagodniejszej formie, 
żyjesz wtedy wyłącznie na poziomie „głowy” - masz myśli i sprawny intelekt, lecz jesteś odcięta od uczuć, nieobecna w 
ciele. W formie ostrej, dosłownie opuszczasz w stresie swoje ciało, wychodzisz poza siebie, w przestrzeń. Tę cechę, nad 
którą dziesiątkami lat pracują jogini, dzieci wykształcają automatycznie wskutek ciężkiej traumy wykorzystania. Jeśli nie 
mogą uciec przed nim, zostawiają napastnikowi ciało, a zabierają swoją duchową i czującą istotę. W późniejszym życiu 
ofiary robią to samo, gdy tylko grozi im lęk.  

 Czuję, że przez znaczną część czasu nie jestem obecna w sobie. Nie ma mnie wtedy w ciele. Czuję się tak, 
jakbym od szyi w dół była pusta, wydrążona. Jakbym miała w sobie drabinę, po której, zależnie od tego, co dzieje 
się wokół, wchodziła na sam wierzchołek, wciągała ją i zamykała się w głowie. Jestem wtedy w małą istotką, 
zamkniętą na czubku wieży i zerkającą jak z okien przez otwory oczu.  

 Wiele ofiar opisuje odłączanie się jako uczucie unoszenia się ponad sobą, jakby pływania w przestrzeni i 
spoglądania w dół na swoje ciało lub pokój spod sufitu:  

 To tak, jakbym właściwie uleciała, uniosła się w górę z mojego ciała. Mogę wtedy czuć, że siedzę na innym 
krześle, na drzewie za oknem, czy wiszę pod sufitem w rogu pokoju. Dokładnie tak jak mówię: jestem wtedy 
zawieszona w przestrzeni. Wiem, że moje ciał dalej siedzi na krześle czy tam, gdziekolwiek było, ale reszta mnie 
przebywa poza nim. 

 Kiedy indziej ofiary przenoszą się w miejsca, których nie potrafią określić: „Nie umiem ci powiedzieć gdzie wtedy 
jestem, bo mnie po prostu tam nie ma. Jestem nigdzie.”  
 Odłączanie się może być świadomym wyborem, ale częściej dzieje się spontanicznie i w niekontrolowany 
sposób. Wychodzisz ze swojego ciała, gdy wcale tego nie chcesz, na przykład w środku ciekawej rozmowy czy aktu 
seksualnego z partnerem.  

5  Zob. odsyłacz na str. 47. 



ABY POZOSTAĆ W CIELE 

 Pamiętaj, by oddychać. Często, gdy się boimy, wstrzymujemy dech. Najprostszym i najbardziej zasadniczym 
sposobem, by się utrzymać w ciele - albo do niego powrócić - jest głębokie oddychanie. Najlepiej przeponą.  

 Analizuj siebie i sytuację. Zwracaj uwagę na to kiedy i w jakich okolicznościach się odłączasz. Co wydarzyło się 
tuż przed twoim „odpłynięciem?” Jakie uczucia chciały się w tobie pojawić, że tak się ich wystraszyłaś? 

 Postanów nie odłączać się nieświadomie. Czyń każdy wysiłek, by zauważać moment swojego „odpływania” i 
decyduj świadomie, czy chcesz się „ulotnić” czy nie.  

 Wychodź do ludzi. Odłączanie się jest zajęciem samotniczym i potęgującym osamotnienie. Opowiedzenie komuś, 
czego aktualnie doświadczasz, może przywrócić się sobie. Poumawiaj się z bliskimi ci osobami, by zwracały ci 
uwagę, ilekroć wyda się im, że twoja uwaga wędruje gdzie indziej. Niech cię pytają, co się dzieje. 

Od odrętwienia do odczuwania 

 Odrętwienie to kolejny sposób, by nie czuć. Podczas wykorzystywania seksualnego dziecko odrętwia swoje ciało, 
by nie czuć doznań ani krzywdy jaka je spotyka. Robi z sobą dokładnie to, co anestezjolog z pacjentem przed operacją. 
Podobnie jak odłączanie się, odrętwianie fizycznych doznań jest dla ofiary skuteczną obroną przed bólem w danym 
momencie. Blokowałaś w ciele ból fizyczny, strach, wstyd, gniew, jak też, jeśli się dało, rodzące konflikt sensacje 
podniecenia seksualnego, aplikowanej rozkoszy i nieraz orgazmu. Teraz jednak stan odrętwienia nie służy twojemu 
rozwojowi ani potrzebom  
 Aby zacząć doświadczać uczuć płynących z ciała lub poprawić tę zdolność, zwracaj uwagę na twe fizyczne 
doznania. Obserwacja własnego oddechu jest świetnym punktem wyjścia. Jeśli już medytujesz, będzie ci łatwiej. Samo 
pozwalanie sobie na to, by poczuć, jak powietrze wchodzi w ciebie i wychodzi - by zaobserwować doznania jakie daje 
jego przepływ przez nozdrza, poczuć jak napełnia się twoja jama brzuszna i unosi się klatka piersiowa, rejestrować każdy 
sensoryczny element wdechu i wydechu - może przywrócić twe ciało do życia.  
 Rozszerzaj tę detaliczną świadomość doznań na każde zwykłe, fizyczne zajęcie: spacer, czesanie włosów, 
głaskanie kota, picie wody. Zaczynając od mniej przerażających cię fizycznych doznań, przechodź stopniowo do 
trudniejszych i rejestruj na bieżąco, jak czuje się twoje ciało. Ciepło, zimno, szorstkość, gładkość, pragnienie, głód, smak, 
mruganie powiekami, bicie serca.  

DOTYK OZNACZAJĄCY TROSKĘ 
 Cudowną metodą rozpoznawania uczuć płynących z ciała jest automasaż. Uwalnia napięcia, blokady i poprawia 
samopoczucie. Spróbuj zrobić sobie masaż stóp lub szyi, koncentruj się na uczuciach.  
 Możesz też szukać bezpiecznego, nieerotyzującego lecz czułego dotyku u innych osób. Każdy ma potrzebę 
takiego dotyku. Możesz rozmawiać bez końca, ale pewne rany leczy tylko dobry dotyk. Jest dużo sugestywniejszy niż 
słowa. Zaczynając proces pozwalania odchodzenia obronnemu odrętwieniu, możesz potrzebować wystarczająco 
bezpiecznych warunków i osób. Zapewnij je sobie.  
 Bezpieczny dotyk możesz otrzymać od zaufanych przyjaciół, z których obejmowaniem czy głaskaniem jest ci 
dobrze. Musi ono być wolne od jakiegokolwiek seksualnego kontekstu. Możesz też dostać ten rodzaj dotyku od 
niektórych uczestników twoich grup wsparcia. Przedtem jednak daj sobie czas, by się upewnić, że nie znajdziesz się z 
takim człowiekiem w podtekście erotycznym i uzgodnijcie, że jeśli by coś takiego się wgrywało, przerwiecie dotyk i 
powiecie sobie, co było nie tak. Zawsze powinnaś mieć możność zaprzestania gdy poczujesz dyskomfort.  
 Jeśli znajdziesz wprawną, wrażliwą i bezpieczną masażystkę, sesje z nią wydatnie mogą ci pomóc przebudzić się 
w ciele. Upewnij się jednak co do takiej osoby, by nie narazić się na ponowne wykorzystanie poprzez zły dotyk. Jeśli 
będziesz mogła powiedzieć jej, że leczysz się ze skutków seksualnego wykorzystania w dzieciństwie, zyskasz większą 
swobodę w uwalnianiu płaczu, w mówieniu „stop” czy wchodzeniu wgłąb swoich emocji poprzez oddech i głośnym 
wydychaniu ich. Pamiętaj, ze możesz postawić każdą granicę, mówiąc, że nie chcesz być dotykana w taki lub inny sposób 
czy w te lub inne miejsca. Choć z początku może to wydawać ci się sztuczne, bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb i 
granic jest dojrzałym sposobem zaopiekowania się sobą.  
 Masaż nieraz wyzwala intensywne uczucia. Niektóre osoby czują się przytłoczone czy to podczas, czy po masażu 
- zwłaszcza jeśli nie przywykły do odsłaniania swojej podatności na zranienie poprzez głęboko ingerujący dotyk. Jeśli 
decydujesz się na to pierwszy raz w życiu, możesz chcieć na początek masaż samych stóp albo samej tylko szyi i ramion. 
Możesz też tak zaaranżować sesję, żeby była na niej twoja terapeutka lub zaufany, wspierający przyjaciel, co da ci też 
szansę porozmawiania od razu o twoich uczuciach.  
 Jeśli stwierdzisz, że zaczynasz się odrętwiać gdy dotykasz się sama lub ktoś dotyka ciebie, przerwij i spróbuj 
wyłowić swoje myśli i uczucia jakie towarzyszyły ci w chwili pojawienia się napięć w ciele. Porozmawiaj o nich lub je 
zapisz. To ważne, byś nie kontynuowała dotyku, gdy wywołuje on odrętwienie. To właśnie działo się podczas 
wykorzystania, a powtarzanie tych samych schematów nie jest pomocne i może wzmacniać traumę. 

Od ignorowania własnego ciała do wsłuchiwania się w nie 

 Wiele ofiar dochodzi do wniosku, że ciało jest większym kłopotem niż pożytkiem i zaczyna ignorować je. 
Prowadzi to do sytuacji, w których nie przerywasz pracy gdy jesteś chora, nie nakładasz swetra choć jest ci zimno czy 
wstrzymujesz siusiu aż skończysz jeszcze jedno i jeszcze jedno  zadanie.  
 Taki rodzaj zaniedbywania może mieć poważne konsekwencje. Była zastępczyni szeryfa, która z powodu 
operacji dysku musiała wcześniej pójść na emeryturę, tak opisuje sposób w jaki doprowadziła się do kalectwa: 



 Nigdy nie miałam kontaktu z moim ciałem. Powodem mojej operacji pleców było to, że kompletnie 
ignorowała sygnały, jakie mi ono dawało. Miałam lekarza. Miałam ubezpieczenie. Nie było innych powodów, bym 
nie widywała doktora niż to, że nie chciałam aby moje dolegliwości okazały się prawdą; zawsze miała coś 
ważnego do zrobienia i odbierałam je jako rodzaj zdrady czy sabotażu. Chciałam dokończyć naukę i zrobić 
maturę, to zrobiłam to. Oczywiście na siłę.  
 Dopiero po wielu latach i terapiach odkryłam, że chodziło o moje przekonanie, że byłam „zdradzona” przez 
własne ciało, gdyż dawało mi odczucia podniecenia i przyjemności, gdy w dzieciństwie. wykorzystywali mnie moi 
bracia. Dlatego nienawidziłam go i gdy dawało mi sygnały, których nie chciałam - na przykład było głodne o złej 
porze lub obolałe w nieodpowiedniej chwili - zwyczajnie je ignorowałam. I robiłam to w stopniu prowadzącym do 
uszkodzenia nerwu w nodze i pęknięcia dysku.  

 Nasze ciała są wspaniałym źródłem mądrości. Wsłuchiwanie się w komunikaty, jakie nam dają, rozstrzyga nie 
tylko o zachowaniu fizycznego zdrowia, ale i o kontakcie z własnymi uczuciami i potrzebami. Są naszym głównym 
łącznikiem z żywotnością i życiem. 
 Aby słuchać własnego ciała, musisz stać się gotowa pełną skalę odczuć. Choć nieraz oznacza to gotowość do 
przeżywania lęku lub bólu, oznacza to również szansę dawania sobie czasu i przestrzeni wewnętrznej na radość i dobre 
samopoczucie. Jeśli jesteś przyzwyczajona ignorować swoje ciało, będzie to zmiana radykalna, ale w sumie przyjemna.  
 Co wieczór, ostatnią moją czynnością przed pójściem spać jest prysznic. Od zawsze. Kąpiel pod prysznicem to 
dla mnie totalna radość. Jeśli nie gnębi mnie jakieś naprawdę ciężkie zmartwienie, wychodzę cudownie zrelaksowana. 
Jednak jeśli czułam, że trzeba mi było tego wcześniej w ciągu dnia, to nawet gdy byłam cała napięta, zziębnięta czy 
zirytowana, nie umiałam wcześniej dać sobie prawa to tej przyjemności. Musiałam wpierw skończyć całą robotę. 
 Któregoś wieczoru, przed siódmą, odważyłam się wziąć prysznic, choć czekała jeszcze na mnie fura zajęć. 
Wykąpałam się, nałożyłam mięciutką piżamę, na nią szlafrok, zrobiłam sobie herbatę i siadłam w fotelu z książką. Jakież 
to było przyjemne! Było mi ciepło, wygodnie, byłam odprężona i twórcza. Dobre samopoczucie nie idzie w parze z 
harówką. I wcale nie muszę umieszczać go na ostatnim miejscu mojej listy. 

ĆWICZENIA FIZYCZNE 
 Nasze ciała są obliczone na ruch. Nie musisz zaraz biegać maratonu czy bić rekordów na olimpijskiej pływalni, 
by mieć radość z ruchu. Nawet zwykły spacer daje przyjemność. Bycie w ruchu poprawia krążenie, masuje organy 
wewnętrzne, rozciąga i wzmacnia mięśnie, energetyzuje. Ćwiczenia fizyczne to również świetny sposób na rozładowanie 
napięcia, przepracowanie emocjonalnych blokad w ciele, uwolnienie złości i odzyskiwanie szacunku dla samej siebie. Oto 
słowa Jayne Habe: „Dziś znów pływałam. To takie przyjemne móc wejść do wody i zmobilizować ciało do wysiłku. 
Odbieram to jako trening do życia.” 
 Jeśli nie jesteś przyzwyczajona do ćwiczeń sportowych, wybierz sobie taki rodzaj ruchu, jaki jest dla ciebie 
choćby tylko strawny, i zacznij go uprawiać. Znajdziesz lepszą zachętę zaczynając od małych dawek miłego ruchu niż od 
zadaniowego wysiłku, do którego nie masz przekonania. Lepiej nie wytężać się nad miarę, poza granice wyczerpania, by 
popaść w efekcie w zniechęcenie i gnuśność. Ćwiczenia nie są jeszcze jedną rzeczą, którą masz przewalczyć i przetrwać; 
to raczej ma być zdrowy aspekt życia w ciele.  

Bezsenność 

 Bezsenność to częste zjawisko u osób obciążonych stresem, a ofiary wykorzystania żyją w szczególnie silnym 
stresie. W dodatku wiele z nich było wykorzystywanych nocą - w łóżku, w chwili zasypiania czy w sytuacji przerwania 
snu. Stąd tak wiele z nich cierpi na koszmary nocne lub przeżywa przerażające wspomnienia we śnie.  
 Jeśli cierpisz na bezsenność, mogą ci pomóc następujące sposoby:  

 Wypij kubek gorącego mleka z miodem lub zaparz sobie rumianek czy melisę przed snem. 
 Weź gorącą kąpiel. 
 Pomódl się lub pomedytuj. 
 Ćwicz rano lub w ciągu dnia, zamiast późnym wieczorem. 
 Nie zajmuj się przed snem sprawami, które cię martwią. 
 Daj sobie pół godziny rano na zmartwienia i problemy; w innym pomieszczeniu niż to, gdzie śpisz, spisuj w tym 

czasie wszystkie swoje obsesje i lęki. 
 Nie kładź się nim nie poczujesz się zmęczona.  
 Puść sobie cichą, relaksującą muzykę; wyłącz lub chociaż ścisz telewizor.  
 Wizualizuj sobie senne, odprężające czynności. 
 Zadbaj, by twoje otoczenie dawało ci większe poczucie bezpieczeństwa. Wstaw blokady w oknach. Powieś 

zdjęcia przyjaciół na ścianach, zwłaszcza naprzeciw łóżka.  
 Jeśli seks z partnerem nie napawa cię lękiem, może także pomagać w zaśnięciu. 

 Kiedy wszystkie te środki zawiodą i dalej nie możesz zasnąć, nie walcz z bezsennością. Nie wściekaj się na 
siebie, nie powtarzaj sobie jak strasznie potrzebujesz się wyspać i nie myśl o wszystkich sprawach do załatwienia jutro. 
Uznaj, że leżenie w spokoju przy cichej, łagodnej muzyce da przynajmniej odpoczynek twojemu ciału. Nie umrzesz od 
kilku nieprzespanych nocy. Nie bierz barbituranów ani psychotropów. Możesz wstać, włożyć szlafrok i czytać co lubisz 



(lepiej jednak niech to będzie nudne). Możesz pisać dziennik uczuć, zaległe listy. lub wypełniać druki podatkowe. Możesz 
coś rysować. Możesz zadzwonić do przyjaciół w innej strefie czasowej. Możesz uszyć dziecku kostium na bal w 
przedszkolu. Noc może stać się cichym, spokojnym czasem tylko dla ciebie.  
 Bezsenność jest wynikiem stresu i może prowadzić do nowego stresu. Ważne jest odnosić się do niego w 
sposób łagodny, kojący i oznaczający troskę o siebie, nawet jeśli wciąż nie możesz spać. Z czasem, w miarę zdrowienia, 
łatwiej będziesz zasypiać i mocniej spać.  

Od chorób fizycznych do zdrowszego ciała 

 Z wykorzystania seksualnego niektóre ofiary wyszły z taką lub inną chorobą. Inne - doprowadziły się do 
fizycznych dolegliwości wskutek obranych sposobów radzenia sobie. Migreny, choroby środowiskowe, choroby dróg 
moczowych, niedomagania miednicy, problemy z narządami seksualnymi, astma, artretyzm, alergie i wiele innych, może 
być wynikiem wcześnie doznanych nadużyć i potarumatycznego stresu. Nieraz, naruszony przy wykorzystaniu obszar 
ciała daje znać o sobie znacznie później, rodząc w tym miejscu problemy.6 Jeśli zostałaś zgwałcona oralnie, możesz na 
przykład odczuwać bóle szczęk lub mieć częste, nawet chroniczne kłopoty z gardłem. Kiedy indziej problemy są mniej 
wyraźne: ciągłe zmęczenie, mała odporność, podatność na infekcje.  
 Jednakże choroby niekoniecznie wynikają z wykorzystania. Także ci, którzy nie byli seksualnie molestowani w 
dzieciństwie zapadają na artretyzm, alergie, itd. Wiele chorób wynika dziś też z rosnącego zatrucia środowiska. Niektóre 
alternatywne szkoły leczenia, interpretując choroby jako wynik wewnętrznej postawy i nieprzeżytych emocji, „obwiniają” 
ofiary o ich przypadłości. Pacjent jeszcze usilniej stara się pracować nad uczuciami, a brak efektu ujemnie odbija się na 
jego stosunku do samego siebie. To uproszczenie szkodzi więc ofiarom.  
 Choć oczywiście często bywa, że choroba ma podłoże emocjonalne. Jeśli czujesz, że jakaś twoja dolegliwość 
może mieć źródło w wykorzystaniu, uświadomienie sobie tego daje ci szansę dotarcia do pierwotnych zranień i 
przepracowania ich. Mimo że tradycyjna medycyna jest raczej sceptyczna wobec emocjonalnej etiologii chorób, to 
poprzez pracę z uczuciami zbyt wielu ludzi doświadcza poprawy, by można było ignorować tę współzależność.  
 Istnieje dziś wiele alternatywnych środków i sposobów leczenia, pracujących jednocześnie na poziomie 
fizycznym i emocjonalnym. Akupunktura, homeopatia, kręgarstwo, masaże lecznicze, medytacja wizualizacja mogą 
okazać się nieocenione. Możesz przedyskutować te metody ze swoim osobistym doktorem; coraz więcej lekarzy otwiera 
się na korzyści płynące z medycyny niekonwencjonalnej. Nieraz udaje się wypracować plan łączący szkołę tradycyjną z 
innymi metodami.  

ĆWICZENIA NA KONTAKT Z CIAŁEM 

Niektóre z tych ćwiczeń wymagają udziału partnera. Inne mogą być wykonywane w pojedynkę.7

Oddychanie brzuszne  
Oddychanie brzuszne jest czymś wspaniałym, gdy właśnie wpadłaś w panikę - gdy jest ona tak silna, że ze strachu 
niemal przestajesz oddychać. Lęk powoduje, że twój oddech staje się płytki, nierówny i grzęźnie w górze klatki 
piersiowej. Aby ćwiczyć oddychanie brzuszne, ułóż się na plecach, połóż jedną dłoń na żołądku, drugą na piersi. Jeśli 
podnosi się i opada tylko dłoń na piersi, to znaczy, że oddychasz wyłącznie klatką. Staraj się odesłać oddech niżej, głębiej 
do brzucha, aż dłoń leżąca na żołądku zacznie się wyraźnie podnosić i opadać. Świadomie wydmuchuj powietrze przez 
usta i pozwól brzuchowi napełniać się nim ponownie.  

Ćwiczenia relaksujące 
I. Połóż się na plecach lub w innej wygodnej pozycji. Upewnij się, że nigdzie nie uciska cię ubranie. Zdejmij buty; 
rozepnij pasek. Weź kilka głębokich oddechów powoli wypuszczając powietrze. Zaczynając od palców stóp, skoncentruj 
tam uwagę i poczuj wszystkie napięcia w stopach. Pozwól, by z następnym naturalnym wydechem napięcia te się ulotniły 
i poczuj, jak twoje stopy się odprężają. Następnie przejdź do kostek i zauważ tam wszystkie napięcia. Wraz z wydechem 
uwolnij je. Kontynuując w ten sposób idź w górę ciała - stopy kostki, łydki, kolana, uda, pośladki, genitalia, żołądek, 
klatka piersiowa, plecy, ramiona, ręce, dłonie, kark, szyja, twarz, głowa - aż poczujesz, jak całe ciało staje się coraz 
bardziej odprężone. Ćwiczenie to pomaga wspaniale przed zaśnięciem.  

II. Znajdź wygodną pozycję siedzącą lub stojącą. Stopy spoczywają na podłodze. Skieruj uwagę na swój oddech, 
obserwując każdy wdech, wydech i przestrzeń między nimi. Nie wymuszaj żadnych zmian w oddychaniu, tylko je 
obserwuj. Czuj jak ciało rozprzestrzenia się od swojego centrum i zbiega się do niego, kurczy. Pozwól z czasem, by 
oddech powoli się pogłębiał, docierając aż do podbrzusza. Niech brzuch pozostanie luźny, „wypuszczony”. Wraz z 
wciąganym powietrzem wdychaj dobre rzeczy (nadzieję, odwagę, miłość do siebie, itp.) a z wypuszczanym wydychaj te 
rzeczy, których w sobie nie chcesz (lęki, napięcia, samokrytykę, itp.) Rób to przez pięć do dziesięciu minut.  

Ćwiczenia ugruntowujące.  
I. Wyobraź sobie że jesteś drzewem, które wrasta wgłąb ziemi. Zwizualizuj sobie te korzenie jako przedłużenie nóg - 
jako zapuszczane w dół odrosty od podeszw stóp. Niech biegną aż do samego środka ziemi, gdzie zakotwiczają się na 

6  Jaskrawe przykłady znajdziesz w historii Gizelle na str 461. 
7  Większość ćwiczeń znamy dzięki Amy Pine, terapeutce leczącej sztuką i twórczością w Santa Cruz (California). Dziękujemy jej 

za pomoc w doborze materiału podanego w tym rozdziale.  



dobre.  

II. Samo spacerowanie, najlepiej bez butów (pogoda i teren dowolne), jest ugruntowujące i lepiej osadza cię w sobie. 
Plaża czy las to odpowiednie miejsca. Może to być również twoja okolica, o ile jest bezpieczna. Spacerując oddychaj 
głęboko i czuj kontakt z gruntem. Obserwuj, co cię otacza. Możesz określić z góry, jak długo chcesz chodzić i 
eksperymentować z krokiem.  

III. Stańcie naprzeciw z partnerem i złączcie ręce dłońmi. Na sygnał „start” zacznijcie jak najmocniej napierać dłońmi na 
siebie. Niech każde z was stara się zepchnąć partnera do końca pokoju, podwórza czy boiska. (Sprawdź najpierw, czy nie 
ma przeszkód). Każde z was może oczywiście przerwać to ćwiczenie w każdym momencie, jeśli poczuje dyskomfort. Gdy 
skończysz, zwróć uwagę na ciało i zaobserwuj, co dzieje się w nim dzieje. Omówcie z partnerem swoje reakcje. 
Następnie spróbujcie tego samego, opierając się o siebie plecami. Ćwiczenie to nie ma być rywalizacją. Należy je 
wykonywać w nastroju wzajemnego wsparcia, celem każdej z was jest poczuć się silniejszą i lepiej ugruntowaną, a nie 
zwycięską lub pokonaną. Jest to również świetne ćwiczenie na powrót do własnego ciała po dysocjacji.  

Na powrót do ciała 
I. Siądź lub stań ze stopami opartymi solidnie na podłożu. Złap kontakt wzrokowy z partnerką i przyglądaj się jej dobrze. 
Nie odłączaj się od siebie. Ściśnij partnerkę za ręce, jeśli twoja uwaga zaczyna się od niej odrywać. Po prostu bądź z nią 
razem, wzajemnie odzwierciedlając (synchronizując i naśladując) wasz sposób oddychania i to, jak się on zmienia. 
Obserwuj też, co czujesz w czasie ćwiczenia. Na koniec porozmawiacie o waszych uczuciach. Zauważaj każdą zmianę.  
II. Zbadaj pełny zakres ruchów w swoich stawach. Poczynając od palców, nadgarstków i łokci, przejdź do ramion, szyi, 
pleców, bioder, kolan i tak dalej ruszaj maksymalnie każdym ze stawów.  

Na kontakt z doznaniami z ciała 
I. Zaprowadź dzienniczek ruchów. Wybierz część ciała i przez pięć do dziesięciu minut pozwól jej poruszać się tak, jak 
chce. Może się w to włączyć reszta twojego ciała, ale utrzymuj uwagę skupioną tylko na wybranej części. Nie ma 
lepszego ani gorszego sposobu wykonywania tego ćwiczenia. Ruch może być mały, niemal niezauważalny i cichy. Może 
też być obszerny i połączony z wydawaniem głosu. Możesz wybrać kciuk u nogi, rękę, nadgarstek, oczy, usta czy 
miednicę - dowolną swoją część. Zwracaj uwagę na to, jak dany ruch pozwala się odczuwać lub co ma ci do 
opowiedzenia. Następnie zapisz w dzienniczku co się z tobą działo. Podziel się tym z zaufaną osobą.  
II. Wybierz temat, który wyraźnie zaznacza się w twoim życiu, np. bycie otwartą/zamkniętą, silną/słabą, 
wycofaną/wychodzącą do ludzi, depresyjną/pobudzoną, skupioną/rozproszoną. Poproś partnerkę, by siadła z tobą jako 
świadek, gdy ty będziesz wyrażać temat poprzez ruch. Nie musisz być zaraz tancerką; każdy się porusza. Następnie 
pomów o tym z partnerką, dzieląc się odczuciami i obserwacjami. (Świadek powinien być ostrożny - mówić o sobie i 
powstrzymać się od interpretacji twoich doświadczeń.)  
III. Użycz głosu częściom swojego ciała. Pozwól im opowiadać. Partnerka może zadawać pytania, by uzyskać więcej 
informacji i lepiej z tobą współpracować. Na przykład, żołądek może mówić: „Jestem zawiązany na supeł. Trwam w takim 
napięciu już przeszło tydzień. Mam dość! Dolega mi wszystko.” Partnerka może zapytać: „Co konkretnie (co najbardziej) 
ci dolega?” Pozwól żołądkowi odpowiedzieć. Jeśli nie jesteś pewna, próbuj zgadywać. Pozwól sobie na improwizację. 
Przyglądaj się temu, co wychodzi na jaw.  

Od uzależnienia do wolności 

 Uzależnienia są ucieczką przed bólem - próbą ochrony przed zranieniem, sprawowania kontroli, zaznawania 
wytchnienia, przyjemności i poprawy funkcjonowania bądź samopoczucia. Na krótką metę dają to, co obiecują, lecz 
nieuchronnie prowadzą do wyniszczenia ciała, odcięcia od prawdziwych uczuć, degradacji osobowości, utraty szacunku 
dla siebie, rozpadu związków i więzi z ludźmi, zaburzeń psychicznych i nieraz do śmierci.  
 Aby wyzwolić się z jakiegokolwiek nałogu, musisz naprawdę tego chcieć. Musisz stać się uczciwa co do 
rozmiarów swojego problemu, swojej bezsilności i zidentyfikować czemu on służy. Musisz zobaczyć go zarówno jako 
narzędzie radzenia sobie w rękach ofiary, jak i autodestrukcyjny groźny wzorzec. Musisz podsumować straty i koszty. 
Uzależnienie możesz przezwyciężyć dopiero, gdy sięgniesz po wsparcie innych ludzi. Nieocenioną pomocą są grupy 
pracujące na adaptacjach programu 12 Kroków dla różnych typów kompulsywnych zachowań. 

ALKOHOL, NARKOTYKI, LEKI 
 Wiele ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie uzależnia się od alkoholu czy narkotyków. Substancje te 
krótkotrwale działają znieczulająco na emocje, tłumiąc wspomnienia i „ratując” przed bólem. Zdrowienie z dawnej traumy 
wymaga jednak dobrego kontaktu z uczuciami i trzeźwego spojrzenia na własne życie. Nie uda ci się tego osiągnąć 
jeśli w sposób czynny jesteś uzależniona od alkoholu, narkotyków czy leków. Aby wyzdrowieć z ran 
doznanych w dzieciństwie musisz najpierw odstawić „chemię” i osiągnąć trzeźwość. Także jeśli nie jesteś lub 
nie czujesz się uzależniona chemicznie, ale używasz substancji zmieniających nastrój czy świadomość by „radzić sobie” z 
emocjami, zablokuje ci to drogę do ozdrowienia.  
 Wychodzenie z uzależnień jest praktycznie niemożliwe w samotności. Anonimowy Alkoholicy czy Anonimowi 
Narkomani okazują się najskuteczniejszą formą przełamywania tych nałogów. Jeśli są one mocno zaawansowane, może 
na starcie być ci potrzebna terapia w zamkniętym ośrodku. Jeśli jesteś dorosłym (dorastającym) dzieckiem rodzica 
alkoholika, narkomana czy w inny sposób zaburzonego człowieka, (co u ofiar często nakłada się na wykorzystanie 
seksualne i inne nadużycia), mityngi DDA mogą ci pomóc zidentyfikować chore wzorce panujące w twoim domu. Jeśli 
żyjesz w związku z alkoholikiem czy innym uzależnionym, ważnym wsparciem będzie dla ciebie Al-Anon, lub inna grupa 



dla współuzależnionych. Więcej na temat wspólnot i programów Dwunastu Kroków znajdziesz w rozdziale Źródła pomocy
na końcu książki.  

NIKOTYNA 
 Rzucenie palenia nie jest wprawdzie bezwzględnym wymogiem w zdrowieniu z raz kazirodztwa i nadużyć 
seksualnych, ale wydatnie wzmacnia poczucie własnej mocy, i sprawia, że cały nasz organizm jest zdrowszy. Ponieważ 
nikotyna tłumi dostęp do emocji, abstynencja wydatnie poprawia kontakt z uczuciami. To bardzo konkretny i namacalny 
cel, gdy tyle innych rzeczy w zdrowieniu jest mało konkretne i namacalne. Niepalenie daje łatwą do uchwycenia 
całościową poprawę, od zdrowia fizycznego aż po szacunek dla samej siebie.  
 Trudno jest rzucić wszystkie uzależnienia na raz, choć i to jest możliwe. Zwykle jednak najpierw odstawiamy 
alkohol i narkotyki, a później nikotynę. Te pierwsze dużo ostrzej zakłócają proces terapeutyczny. Jeśli palisz, rozważ 
jednak tę jeszcze jedną szansę na poprawę własnego zdrowia i zdrowienia.  

NAŁOGOWY SEKS + DESTRUKCYJNE ZWIĄZKI = EROTOMANIA 
 Większość ofiar wykorzystania cierpi na dysfunkcje i kompulsje seksualne. Nałogowy seks, obsesyjne 
fantazjowanie i destrukcyjne związki, to - poza oszałamiającymi doznaniami, ryzykiem i konsekwencjami - także szczelna 
tama przed bolesnymi wspomnieniami, uczuciami i retrospekcjami. Dlatego, podobnie jak w przypadku alkoholu i 
narkotyków, i to uzależnienie musi wpierw zostać opanowane żeby możliwa się stała głęboka praca nad zranieniami 
dzieciństwa. Erotomania sprawia też, iż wiele ofiar odgrywa w niej na nowo wzorce dawnego wykorzystania w 
nieświadomej nadziei, że tym razem scenariusz będzie inny. Jednak niezmiennie prowadzi to do rewiktymizacji i 
powiększania traumy.  
 Uzależnienie od seksu i miłości jest bodaj najboleśniejsze i najżmudniejsze w leczeniu, jednak możliwe. Często 
też idzie ono w parze z innymi nałogami, chemicznymi i niechemicznymi. Po odstawieniu jednego, pierwszym 
nieświadomym odruchem jest „przegrupowanie” - zastąpienie go innym. Trzeźwienie przypomina kopalnię odkrywkową: 
warstwa po warstwie zdejmujemy kolejne kompulsje, aż odsłonią się w pełni traumatyczne przeżycia z dzieciństwa. Wielu 
ofiarom dopiero wskutek odstawienia seksualnych kompulsji i destrukcyjnych związków udaje się złapać pierwszy 
świadomy kontakt z wypartymi wspomnieniami i uczuciami z bycia molestowanym w dzieciństwie. I tu nieocenioną 
pomocą są grupy Anonimowych Erotomanów (SLAA, SA i inne) oraz DDK (Dorosłe Dzieci Kazirodztwa). 

SEKSUALNA ANOREKSJA 
 Wiele ofiar próbuje radzić sobie z bólem wykorzystania przez wyparcie swojej sfery seksualnej - całkowite, 
wybiórcze czy okresowe. W pełnej formie „uśmiercone” zostaje jakiekolwiek zainteresowanie seksem, i intymnymi 
związkami; kiedy indziej odcięte są tylko zachowania seksualne lub aktywność ograniczona do samej masturbacji. Zdarza 
się też odwrotny układ: ofiara zaczyna wchodzić w anonimowe kontakty, odcinając jakiekolwiek bliższe, nawet 
krótkotrwałe związki. Tymi sposobami ofiary starają się kontrolować stłumione doznania i wspomnienia nadużyć 
seksualnych z dzieciństwa. 
 Niektórzy uważają anoreksję seksualną za formę erotomanii, inni za odrębny problem. Niemniej i jedna, i druga 
kompulsja dotyczy tej samej sfery: erotyki - podobnie jak omawiane niżej obżarstwo z jednej, a anoreksja pokarmowa i 
bulimia z drugiej. One też dotyczą jednej wspólnej sfery: jedzenia. Wiele osób cierpiących na anoreksję seksualną 
znajduje pomoc w grupach AE - podobnie jak anorektycy pokarmowi w grupach Anonimowych Żarłoków. 

Uzależnienie pokarmowe 

 Zanim powiemy cokolwiek o problemach z jedzeniem, musimy zaznaczyć, że nie istnieje żaden idealny kształt i 
wielkość kobiecego ciała. Niektóre z nas są wysokie, inne niskie; niektóre kanciaste inne zaokrąglone; niektóre drobne, 
inne rozłożyste, niektóre o twardym ciele, inne o miękkim. I żadna z tych cech nie jest lepsza czy gorsza od pozostałych.  
 Nasza kultura jednak wysyła nam potężne sygnały, że powinnyśmy wyglądać tak, a nie inaczej. Podawane są 
liczne charakterystyki, od jasnej cery do długich rzęs, a jedną z najbardziej pożądanych jest szczupłość. Mass media ją 
wręcz gloryfikują, a potępiają lub ośmieszają obfitość, co stawia w bardzo przykrym położeniu każdą kobietę, która nie 
jest dość wysmukła. Nie chcemy uwieczniać takich „norm.” Będziemy mówić o problemach z jedzeniem - o tym, jak jemy, 
co jemy, a czego nie jemy, a nie o rozmiarach i kształcie ciała.

KOMPULSYWNE JEDZENIE 
 Ofiary jedzą kompulsywnie z wielu powodów. Niektóre objadają się by znieczulić emocje - „zażerają” je. Gdy 
jesteśmy kompletnie pochłonięci pochłanianiem kolejnych gałek lodów, inne bóle, lęki i głody milkną. Obżarstwo jest 
ucieczką. Mimo, że za godzinę będziesz siebie nienawidzić, doznajesz w tym momencie ulgi.  
 Jeśli w jakiś sposób niedomagasz, kompulsywne jedzenie może być jedynym znanym ci sposobem zatroszczenia 
się o siebie. Gdy pragniesz przytulenia, wyciszenia, czasu dla siebie, bardziej satysfakcjonującej pracy, ale nie 
rozpoznajesz tych potrzeb bądź nie reagujesz na nie - zaczynasz nieumiarkowanie jeść. Pokarm staje się substytutem i 
zamiennikiem.  
 Część kobiet objada się, by stworzyć sobie ochronę przed seksualnymi napastnikami lub uzyskać kontrolę nad 
erotomanią. Nasza kultura rozpowszechnia mit, że kobiety otyłe nie są - lub są mniej - atrakcyjne seksualnie. Jeśli 
obrastamy w tłuszcz, będziemy doznawać istotnie mniejszego zainteresowania w tej dziedzinie. Poza tym, dzieci są 
przecież małe, więc w sytuacji wykorzystywania czują się nieco bezpieczniej w obfitym, grubym ciele. Jednak nie chroni 
nas to przed seksualnymi zalotami. Każda z nas, niezależnie od tego jaką ma masę ciała, doświadcza zainteresowania i 
adoracji ze strony mężczyzn. Niestety także i napaści seksualnych.  
 Choć rozmiary ciała niekoniecznie wiążą się z tym, jak i ile jemy - wiele z nas jest z urodzenia masywna lub 



drobna - niektóre jednak celowo pochłaniają wielkie ilości pokarmów, by utyć. Niejedna ofiara w okresie dojrzewania 
instynktownie dochodzi do wniosku, że aby uniknąć ponownego wykorzystania, musi być otyła. Pewna kobieta, choć 
wcale nie lubiła słodyczy, świadomie zmuszała się do nich - i do innych pokarmów - w dużych ilościach, dopóki nie 
uznała, że jest już tak gruba, że nikogo do siebie nie przyciągnie.  
 Przyglądaj się temu, dlaczego jesz w taki, a nie inny sposób. Co ci to daje? Jakie swoje potrzeby próbujesz 
zaspokajać? Jakie deficyty nadrabiać? Nie potępiaj się za to, że do tej pory „załatwiałaś” je za pomocą obżarstwa. Jeśli 
jesz, by opędzić się przed niechcianymi zalotnikami, kluczowe będzie nauczenia się mówienia „nie” - sobie, innym 
ludziom. „Nie” to słówko bezpośrednie i proste. Praktykuj jego stosowanie jak najczęściej. W większości sytuacji, 
stanowcze „nie” chroni cię równie dobrze jak obżarstwo, lecz z jakże lepszym skutkiem.  

ANOREKSJA POKARMOWA I BULIMIA 
 Ponieważ nasza kultura zachwyca się szczupłością, a brzydzi się otyłością, anoreksja pokarmowa i bulimia mają 
podatny grunt, by się szerzyć. Dziewczęta i kobiety internalizują tę kulturową, kultową postawę i przeraźliwie boją się 
każdego grama tłuszczu. Gdy model ten nakłada się na wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, znajduje w nim 
potężnego soujsznika.  
 Wiele wykorzystanych seksualnie dziewczynek, wchodząc w okres dojrzewania jakby automatycznie wchodzi w 
anoreksję. Wierzą one, że jeśli powstrzymają wzrost piersi, zaokrąglanie się bioder i inne fizyczne przymioty kobiecości, 
nie staną się atrakcyjne, więc nikt nie będzie ich pożądał, nagabywał ani zmuszał do seksu. W ich przypadku łatwo 
można zrozumieć, dlaczego tak bardzo boją się stać kobietami; jeśli bowiem tak straszne rzeczy przytrafiły się im jako 
dzieciom, o ile gorsze muszą spotykać dorosłe kobiety.  
 Anoreksja pokarmowa, podobnie jak kompulsywne obżarstwo, jest dla ofiar próbą chronienia siebie i 
sprawowania kontroli. Poprzez rygorystyczne kontrolowanie tego, co wchodzi w nasze ciało, a co nie, staramy się 
odzyskać władzę nad tym, co nam robiono w dzieciństwie. 
 Niejedzenie lub jedzenie zbyt skąpe by zachować zdrowie, to także sposób mówienia życiu „nie.” Bo jeśli życie 
oznaczało wykorzystanie, zdradę, gwałt, lęk, poniżenie i cierpienie, nie sposób godzić się na takie rzeczy. W anoreksji 
zwykle nie chodzi o uśmiercenie się sensu stricte - choć bywa i tak - lecz o życie na krawędzi śmierci lecz unikanie jej.  
 Bulimia to z kolei wzorzec pośredni między objadaniem się i anoreksją: przymus wymiotowania po każdym lub 
prawie każdym posiłku. Mogłaś rozwinąć sobie ten wzorzec uzależnienia pokarmowego, gdyż po prostu boisz się utyć, ale 
też możesz mieć ten przymus nigdy nie wiedząc skąd i dlaczego. W takim przypadku zwykle chodzi o „radzenie sobie” z 
dawnym wykorzystaniem.  
 Podobnie jak w anoreksji, ścisłe kontrolowanie tego, co wchodzi w twoje ciało - a ściślej, co ma w nim zostać i 
być wchłonięte - jest tu próbą odzyskania władzy nad doznanymi nadużyciami seksualnymi. Wymiotowanie, to nasz 
dramatyczny sposób mówienia „nie.” Jako małe dziewczynki miałyśmy wtykane palce, penisy i inne obiekty w różne 
otwory ciała. Mogłaś mieć wpychany męski członek w usta. Mogłaś musieć przełykać spermę. Mogłaś mieć mdłości i 
wymiotować. Nie chciałaś mieć tego w sobie. Twoje gardło mogło nauczyć się zaciskać przed wszystkim, co w nie 
wchodzi. Dziś każdy posiłek może być dla ciebie nieświadomym wspomnieniem przeżytej traumy i jeśli czujesz po nim 
przymus prowokowania wymiotów, może to znaczyć, że wciąż usiłujesz wyrzucić z siebie tamte obiekty i doznania.  
 Problem jest tym trudniejszy, że potrzebujemy pokarmu do życia (brak seksu nie wyniszcza nas fizycznie). 
Ciągłe wymiotowanie okrada nasze organizmy z ważnych składników odżywczych, jak też wyniszcza zęby i system 
trawienny. W ostateczności prowadzi do śmierci. Dlatego jest takie ważne, byś nauczyła się mówić „nie” kazirodztwu i 
nadużyciom seksualnym w całkiem inny i konstruktywny sposób.  
 Na warsztacie terapeutycznym dla ofiar mających również problem z jedzeniem, Ellen udało się pomóc jednej z 
nich w dokonaniu gruntownego przełomu jeśli chodzi o bulimię. Oto co się wydarzyło: 

 Po tym jak jedna z ofiar przeczytała swoją prace, zaczęły wylewać się z niej bolesne i poniżające ją 
wspomnienia. Poczuła silną potrzebę zwymiotowania. Gdyby chodziło o kobietę, która normalnie nigdy nie 
wymiotuje, nie wahałabym się podsunąć miednicę i ręcznik i zachęcać ją, by sobie ulżyła. Wymioty - jeśli zdarzają 
się naprawdę rzadko - mogą działać jak katharsis. Ale miałam przed sobą bulimiczkę, dla której oznaczałoby to 
jeszcze jedno powtórzenie jej autodestrukcyjnego wzorca. Zaproponowałam więc jej, by w jakiś inny sposób 
postarała się usunąć penisa oprawcy ze swoich ust. Słysząc moje zachęty, pacjentka, która była w skrajnym 
przerażeniu - trzęsła się, kurczyła i zwijała w kłębek, przypominając bardziej skamlące szczenię niż dziecko - 
usiadła nagle, wyprostowana, i zaczęła powtarzać „nie.” Zachęcana przeze mnie do powtórzeń i zwiększania 
ekspresji, stopniowo przeszła w krzyk, dochodząc do katarktycznego wyładowania złości na materacu. Z całych sił 
waliła teraz pięściami, wrzeszcząc w furii ile sił: „NIE! Zabierz go! Won, skurwielu! Nigdzie mi go nie wsadzisz, jak 
nie chcę! NIE! Zmasakruję ci to!!! NIE, NIE, i NIE!” Tłukła rękami, kopała, skakała po nim aż do wyczerpania sił. 
Wtedy odetchnęła z ulgą, cofnęła się i oparła o ścianę. Spocona, trzęsąca się i promieniejąca, sprawiała wrażenie 
pięknego, uśmiechniętego olbrzyma. Podsumowała: „To bez porównania lepsze niż rzyganie. Myślę, że pierwsza 
runda dla mnie. K.O. Knock Down.” 

 Anoreksja i bulimia to - podobnie jak obżarstwo - niebezpieczne i grożące życiu wzorce. Jeśli któryś cię wciąga, 
potrzebujesz natychmiastowej fachowej pomocy, by podtrzymać przy życiu i funkcjonowaniu swoje ciało, gdy ty sama 
pracujesz nad uzdrowieniem emocji i ducha.  

Od samookaleczeń do zaopiekowania się sobą 

 Wiele wykorzystywanych w dzieciństwie ofiar, w następstwie w różny sposób rozmyślnie rani swoje ciała: tnie 
się żyletkami, nożami, gasi na sobie papierosy, rozdrapuje skórę lub inaczej wielokrotnie się kaleczy. U ofiar to naturalne, 



że borykają się z przymusem ranienia siebie. Jako dzieci podlegały one indoktrynacji przez seksualne nadużycia i gwałty, 
tak iż nauczyły się same kontynuować ten wzorzec, nie mając i nie znając lepszych opcji. 
 Kaleczenie siebie dostarcza ofiarom upragnionej, intensywnej ulgi od noszonego bólu, jakiej szukają na 
wszystkie sposoby. Jest to także sposób na kontrolowanie cierpienia, lęków i wspomnień, a zarazem forma wymierzania 
sobie kary, wyrażania noszonej złości i sposób by móc cokolwiek poczuć. Okaleczanie się jest tragiczną pantomimą - 
aranżacją i odgrywaniem dawnych sytuacji napastowania seksualnego - prowadzącą do znajomego rezultatu.  
 Jedna z ofiar, dręczona przez nocne koszmary, lęki i bóle w waginie, gdy już nie mogła ich dłużej wytrzymać 
wpychała sobie do pochwy różne przedmioty, raniąc się i nieraz krwawiąc. Niemal natychmiast doznawała ulgi i mogła 
zasnąć.  
 Na pierwszy rzut oka wydaje się to niedorzeczne, ale jak wszystkie mechanizmy ofiar radzenia sobie z bólem, 
samookaleczenia mają własną, wewnętrzną logikę. Gdy wspomniana kobieta ta była dzieckiem, co noc kładła się z 
potwornym lękiem, że to będzie ta noc, kiedy znów przyjdzie ojciec i będzie ją molestował i torturował. Godzinami leżała 
w bezsenności i przerażeniu, aż przyjdzie oprawca i zacznie wsadzać jej różne przedmioty w waginę i parzyć papierosem. 
Mogła zasnąć dopiero gdy skończył i odszedł, bo wiedziała, że tej nocy to już koniec męki i upokorzeń.  
 Nie umiała w żaden sposób wyjaśnić swoich zachowań. Wiedziała tylko, że po zadanym sobie bólu przychodzi 
ulga i sen - stany, których nie mogła osiągnąć w żaden inny sposób. Po tym, jak odkryła związek swoich samookaleczeń 
z nadużyciami doznanymi w dzieciństwie, mogła postawić pierwsze kroki ku zaprzestaniu tych kompulsji i innym, 
konstruktywnym formom kojenia swoich cierpień.  
 Samookaleczenia są czasem zakamuflowane. U jednej z ofiar przybrały formę prowokowania wypadków: 

 Jedyną drogą jaką mogłam otrzymać uwagę, troskę i opiekę była choroba lub kontuzja. Intencjonalnie 
łapałam kontuzję za kontuzją, uprawiając ryzykowne sporty. Nigdy się nie „pochlastałam” ani nie cięłam sobie żył. 
Później, gdy już pracowałam w transporcie budowlanym, zawsze ześlizgnęła mi się gdzieś ręka albo czymś 
oberwałam. Ze względu na charakter pracy miałam wiele okazji. Niby był to przypadek, ale ja taka jestem, że 
zawsze wszystko maskuję. Jestem w tym naprawdę świetna. Ale wiem jak intencjonalne były moje wypadki.  

 Samookaleczenia niosą mnóstwo wstydu i upokorzeń. Dlatego tym ważniejsze jest by o nich mówić, gdyż - tak 
jak seksualne wykorzystywanie dzieci - samookaleczenia rosną i nasilają się w klimacie tajności. Aby zaprzestać musisz 
mieć wsparcie ludzi. Znający temat terapeuta może ci pokazać, że już nie potrzebujesz ranić się więcej. Doprowadzi cię 
do przekonania, że zasługujesz na dobro, troskę i łagodność - od innych i od samej siebie. 

 Aby nie musieć kaleczyć się więcej, zaczęłam pisać afirmacje. Dokładnie na nadgarstkach, piersiach - na 
tych miejscach, które zwykle raniłam. Pisałam tam takie zdania, jak: „Kocham cię.” „Nie zranię cię więcej.” 
„Kocham samą siebie.” „Jestem dobra.” „Zasługuję na miłość.” „OK jest cierpieć.” „Nie muszę uciekać w ból.” 
„Dobrze, że o tym mówię.” „Jestem z siebie dumna.” Każdego dnia dawałam sobie czas na to pisanie. Zdania się 
zmieniały lecz oznaczały to samo. Opowiadałam ludziom, co chcę w sobie zmienić, co osiągnąć, co już mi się 
udaje, a co jeszcze nie. Mówiłam uczestnikom mojej grupy. Mówiłam terapeutce. 

 Jedna z ofiar posunęła się tak dalece, że całe swoje ciało pokryła zdaniami afirmującymi jej miłość do samej 
siebie. Jako dziewczynka, nożem nacinała sobie na ręku litery: HELP (Na pomoc!). Teraz, chcąc pojednać się z własnym 
ciałem i zadośćuczynić sobie, z troską i delikatnie malowała litery LOVE (miłość). Na wszystkich jego częściach.  
 Kiedy odkryjesz, że kaleczenie siebie niczego już nie załatwia, będziesz musiała wypracować sobie zdrowe 
metody uzyskiwania upragnionej ulgi. Aktywność fizyczna, ruch, joga, bioenergetyka, terapia, praktyka duchowa -  
wszystko to może ci dać alternatywę (zobacz: Praca nad uwalnianiem emocji, str. 208). 
 Powstrzymanie samookaleczeń będzie wymagało od ciebie bezpośredniego wyrażania uczuć. To nauka, którą 
podjęłaś z poprzednim rozdziałem. Jeśli czujesz wściekłość, sprawdź skąd pochodzi i czego dotyczy - przypisz ją tym, 
którzy cię wykorzystali, a nie np. mężowi (zobacz: Złość - kręgosłup uzdrawiania, str. 133). Jeśli podłożem 
samookaleczeń jest lęk, zajmij się tymi uczuciami przerażenia i terroru w nowy sposób (zobacz Panika, str. 211). 

Bronienie siebie: od ofiary do zwycięzcy (from victim to victor) 

 Każda kobieta jest, jakby „z urzędu,” łatwym celem dla kogoś, kto stosuje przemoc. Nawet jeśli masz trzeźwy 
osąd sytuacji, solidne kursy walk samoobrony i przekonanie o twoim prawie do nietykalności, nie czyni cię to odporną na 
napaść. W przypadku ofiar molestowania seksualnego w dzieciństwie ryzyko jest jeszcze większe.  
 Bardzo wysoki odsetek kobiet napastowanych jako dziewczynki doznaje rewiktymizacji w wieku dorosłym. Są to 
napaści, gwałty i maltretowanie,8 także w bliskich związkach. Gdy do tego dochodzi, osoba taka obwinia się za atak lub 
czuje, że w jakiś sposób prosiła się o to lub na to zasługiwała. To bujda. Molestowane w dzieciństwie kobiety dużo 
częściej doznają ponownej przemocy i wykorzystania, gdyż przeszły wtedy indoktrynację - swoisty trening i wdrożenie do 
roli ofiary. Dlatego są szczególnie podatne na nowe nadużycia. Oprawca bowiem, jak sęp, wyczuwa łatwy cel.  
 Jeśli nie jesteś w stanie rozpoznawać własnych uczuć lub trafnie oceniać czyichś intencji, nie zorientujesz się, 
kiedy ci grozi niebezpieczeństwo. Jeśli dysocjujesz w trudnych sytuacjach, tym trudniej ci będzie wyłowić sygnał 
ostrzegawczy. Jeśli zamrażasz się emocjonalnie w obliczu lęku, trudniej ci będzie właściwie zareagować. Ogólnie mówiąc, 
jeśli przeszłaś kazirodczą indoktrynację i wierzysz fałszywie, że zasługiwałaś na wszystko, co ci robiono, że prosiłaś się o 
to, lub że jesteś temu winna - jeśli w związku z tym ustawiasz się jak ofiara - masz jeszcze  większe szanse, że dopadnie 

8  Wiele dorosłych ofiar nie ma żanych wspomnień dotyczących dawnych nadużyć seksualnych. Często jednak w chwili nowej 
napaści doznają one napływu wspomnień swojej pierwotnej traumy - co czyni atak jeszcze bardziej destrukcyjnym.  



cię napastnik i jeszcze mniejsze na obronę.  
 Abyś mogła czuć się wygodnie i bezpiecznie we własnym ciele, musisz mieć poczucie, że się skutecznie chronisz. 
Zazwyczaj wystarcza umiejętność stanowczego mówienia „nie” i szybkiego oddalania się z miejsc zagrożenia. Czasem 
jednak napastnika nie zniechęcają same słowa. Wtedy przydają się inne umiejętności - krzyk, wołanie o pomoc, kopanie, 
drapanie, robienie użytku z forteli i intuicji. Kobiety w naszym społeczeństwie nie są jakoś zachęcane do występowania w 
swoim imieniu i obronie. Masz jednakże prawo i obowiązek opiekować się sobą i chronić. 
 Jest wiele form samoobrony, które mogą wzmóc twoją determinację do oporu wobec napaści i wiarę, że to 
możliwe. Wielu gwałcicieli i innych napastników odstrasza lub zniechęca bardziej sam wigor, z jakim opiera się niedoszła 
ofiara, niż jej przeszkolenie w walce. W tym wcale nie musisz być świetna.  
 Oczywiście nie wyeliminuje to sytuacji, gdy skuteczny opór jest niemożliwy, czy takich gdy stanowiłby jeszcze 
większe zagrożenie. Jednak jeśli masz mocne nastawienie na obronę siebie i choć trochę umiejętności, unikniesz 
większości pułapek.  

SYMULOWANA NAPAŚĆ JAKO ĆWICZENIE SAMOOBRONY 
 Program symulowania napaści w celu nauki samoobrony powstał w 1970 roku z inicjatywy grupy mistrzów 
walki, którzy dostrzegli, iż tradycyjne sposoby walki obronnej nie odpowiadają potrzebom kobiet. Kobiety bowiem 
atakowane są w całkiem inny sposób niż mężczyźni. Poza tym większość kobiet uwarunkowana jest tak, by nie zranić 
przeciwnika zbyt mocno, co uniemożliwia im pełne zaangażowanie sił w swoją obronę. Symulowana napaść obliczona 
jest na uzyskanie przez nie pełnej mocy fizycznej i duchowej w krótkim czasie.  
 W zaaranżowanych sytuacjach gwałtu, kobiety wywodzące się ze wszystkich środowisk uczą się zadawać ciosy o 
maksymalnej sile i skuteczności. Kursy prowadzone są zawsze przez dwuosobowy mieszany zespół instruktorski. 
Mężczyzna instruktor jest specjalnie przeszkolony w odgrywaniu ataków na kobietę. Ubrany od stóp do głów w specjalny 
strój ochronny, atakuje ją według bardzo realistycznego scenariusza: zaczepia ją na przystanku prowokującymi, 
obscenicznymi komentarzami, atakuje fizycznie w głębokim śnie, w łazience lub leżącą na dywanie, jakby chciał ją 
zgwałcić. Ponawia ataki aż do chwili, gdy kobieta wyprowadzi właściwy, rozkładający go cios (tj. taki, jaki byłby 
nokautujący bez kombinezonu ochronnego).  
 Pod okiem instruktora kursantki mogą doświadczyć walki z podstawionym napastnikiem. Ich ciała zapamiętują 
uczucie wyprowadzania skutecznego ciosu. Większości kobiet pierwszy raz w życiu doświadcza smaku walki z użyciem 
maksymalnych sił.  
 Symulacja napaści to intensywna, dodająca ducha i efektywna droga do przyszłego poczucia bezpieczeństwa i 
własnej mocy sprawczej. Ofiary uczestniczące w takich kursach często ponownie doświadczają bólu pierwotnego 
wykorzystania. Różnica tym razem jest taka, że zostają zwycięzcami. Z pomocą instruktorki i dopingu innych 
uczestniczek, bronią się i wygrywają. Nokautują oprawcę i odbierają pochwały i słowa uznania.  
 Program KIDPOWER (moc dziecka) - adaptacja powyższej nauki obrony do młodego wieku - .jest poświęcony 
przekazywaniu dzieciom umiejętności bronienia się przed dorosłym napastnikiem. Wiele ofiar jest zdania, że uczenie 
własnych dzieci zapobiegania wykorzystaniu i sposobów ucieczki przed oprawcą, to również element ich własnego 
zdrowienia. A dzieci zyskują lepsze upewnienie i poczucie bezpieczeństwa.  
 Czy korzystasz z programu symulowanych napaści, czy w inny sposób rozwijasz swą zdolność obrony, zawsze 
przywracasz tym sobie poczucie mocy. Ani wiek, ani zdrowie, ani ułomność nie muszą cię powstrzymać. Niedawno gazety 
rozpisywały się o tym, jak osiemdziesięcioletnia staruszka na wózku inwalidzkim potrafiła tak nastraszyć gwałciciela, że 
wyskoczył oknem!  

Dzisiaj mogę się cieszyć wspaniałymi rzeczami i wspaniałymi ludźmi. Zawiązuję przyjaźnie z osobami, które rozumieją i 
znają na sobie wszystko, przez co przechodzę. Zupełnie inne niż przed paroma laty. Mam kochającego partnera, który 

wspiera mnie w zdrowieniu - który nie boi się widzieć mnie, a nieraz i nie waha schodzić ze mną, w te piekielne miejsca, 
które muszę odwiedzać, gdy wraca mi najgłębsza pamięć. Nie złości się na mnie w chwilach gdy czuję się tak rozwalona, 

że nic nie mogę robić. Przed nikim z tych ludzi nie muszę niczego udawać. Nie muszę kłamać i uśmiechać się fałszywie. 
Nie muszę być dla nich taka, jakiej mogliby oczekiwać, ani zmieniać dla nich moich poglądów. Nie jestem sama. 

- Ely Fuller 

 Bliskość to więź między dwiema osobami oparta na zaufaniu, szacunku, miłości i zdolności do pełnego dzielenia 
się sobą. Możesz zaznawać jej z chłopakiem, mężem, dziećmi, przyjaciółmi czy rodziną. Dzięki takim relacjom 
doświadczasz troski polegającej na otwieraniu się, dawaniu i przyjmowaniu.  
 Większość ofiar ma duże problemy z zaufaniem. Jeśli jako dziecko musiałaś sama się o siebie troszczyć, chronić 
i sama radzić sobie z trudnościami, to coś takiego jak bliskość będzie przeszywać cię obcością i lękiem. Możesz mieć 
wtedy uczucie duszenia się lub czyjejś inwazji. Gdy tylko ktoś się zbliża możesz doświadczać klaustrofobii. Dlatego nauka 
tolerowania bliskości i uczestniczenia w niej - nauka jak czuć się bezpiecznie z głęboką otwartością i dzieleniem się - jest 
prawdziwym wyzwaniem.  
 Jedna z ofiar, Saphyre, przez wiele lat nie zaznawała żadnej miłości w rodzinie: 

INTYMNOŚĆ I BLISKOŚĆ



 Nigdy nie miałam nikogo, kto troszczyłby się o mnie, kogo bym obchodziła, kto dotykałby mnie i kogo 
mogłabym darzyć uczuciami. Nie miałam skąd dowiedzieć się jak być istotą emocjonalną. Jedyny dotyk jaki 
znałam wiązał się z seksem i wykorzystaniem. Wpadałam w paniczny lęk, gdy zjawiała się choć nić więzi z 
kimkolwiek. Tego się nie da opisać. To był naprawdę krytyczny problem. Ludzie umierają na brak miłości. Myślę, 
że słowo „nieśmiała” to najgorszy z eufemizmów dla słowa „ból.” 

 Z drugiej strony może być tak, że kurczowo wczepiasz się w bliskie osoby, nie tolerując zdrowego poziomu 
niezależności. Albo zbyt absorbują cię własne problemy, byś była w stanie zauważać innych.  

 W moim zdrowieniu znajdowałam ludzi, którzy, zawsze gdy potrzebowałam, pozwalali mi przebywać z nimi 
blisko, nawet w innym świecie, jeśli akurat tam mnie zaniosło. Ponieważ zawsze o wiele mniej czasu poświęcałam 
na bliskość niż na przebywanie w innych światach i fantazjach, nigdy nie mogłam znaleźć tego, czego naprawdę 
było mi trzeba. Strasznie tęskniłam za bliskością. Nie zapomnę tego uczucia „głodu” sprawiającego, że gotowa 
byłam zrobić wszystko, dosłownie wszystko, by mieć przy sobie kogoś bliskiego, kto obejmowałby mnie, tulił, 
kochał i troszczył się o mnie, nie chcąc nic w zamian. Z powodu braku takiej osoby przepłakałam w życiu wiele, 
wiele nocy. 

 Możesz nie wiedzieć, jak przechodzić odżałowywanie i jak zapewniać sobie troskę. To naturalne u ofiar. Fizyczna 
bliskość zapewne przeszywa cię przerażeniem lub powoduje uczuciowy zamęt. Zdrowiejąc, musisz budować jak 
największą bliskość z przyjaciółmi, ale wolną od podtekstu erotycznego. Kochankowie odpadają. Jako ofiara mogłaś 
seksualizować każdą przyjaźń i wpadać z jednej miłosnej obsesji w drugą, lub też brać nogi za pas, gdy tylko coś ci się 
skojarzyło z seksem. Kiedy indziej dopuszczałaś tylko do pewnego, wstępnego poziomu bliskości, a jeśli zaczynała ona 
przypominać więź rodzinną, panikowałaś lub zrywałaś kontakt.  
 Mogłaś sabotować udane związki i relacje, bądź doprowadzać je do punktu zerwania. W takich wypadkach twoja 
alienacja rosła - byłaś albo samotna, albo tkwiłaś w związku, który kompletnie nie odpowiadał twoim potrzebom. Mogłaś 
nie umieć mówić „nie” - nie czułaś własnych granic ani nie stawiałaś ich innym. Trudno ci pewnie nawet wyobrazić sobie, 
czym mógłby być zdrowy związek partnerski i bliska, intymna więź.  
 Choć wygląda to na nie kończący się łańcuch problemów, jednak zawsze możesz nabyć zdolności konieczne, by 
cieszyć się wspierającą miłością bliskich ci ludzi. Zdolność do bliskości jest w tobie i zawsze tam była. Jako małe dziecko 
wychodziłaś do świata z bezbłędnym poczuciem zaufania i otwartością. Wykorzystanie obrabowało cię z tych dóbr. Proces 
zdrowienia przywraca je w całości.  

Dobrze funkcjonująca więź 

 Bliskości nie da się doświadczać w pojedynkę. Z samej swojej natury zakłada ona więź. Związek lub bliska 
relacja oznacza jednak ryzyko. Druga strona jest kimś, kogo nie da się kontrolować. Jej decyzje i zachowania nie zawsze 
będą po twojej myśli. Jednakże uczucie zawodu, zranienia i zdrady przez ukochaną osobę nigdy nie jest tak dojmujące i 
niszczące, jak w dzieciństwie. Złamanie zaufania bardzo boli, ale ten rodzaj pogwałcenia nie musi cię dłużej unicestwiać. 
Możesz ocaleć. Budujesz teraz swoje całościowe ja, by z powrotem w nim żyć.  
 Aby rozwijać dobrze funkcjonujące więzi, nie musisz zaraz z kimś chodzić, wychodzić za mąż czy sypiać. O 
bliskości możesz się nauczyć nieprawdopodobnie wiele w kontekście zażyłej znajomości czy przyjaźni. Jeśli masz z kimś 
relację, którą uważasz za bliskość, możesz ocenić jej wartość, odpowiadając sobie na poniższe pytania: 

 Czy rzeczywiście szanuję tę osobę? 
 Czy ta osoba szanuje mnie? 
 Czy możemy się dobrze porozumieć? 
 Czy udaje się nam rozwiązywać konflikty? 
 Czy potrafimy wypracowywać kompromisy? 
 Czy relacja polega na dzieleniu się sobą: na dawaniu i braniu? 
 Czy mogę wobec drugiej strony być całkiem uczciwa?  
 Czy mogę bezpiecznie okazywać każde uczucie? 
 Czy odpowiedzialność za problemy i sukcesy związku jest wspólna? 
 Czy mogę rozmawiać o moim wykorzystaniu i piętnie jakie wyciska ono na tej relacji? 
 Czy mam bezpieczną przestrzeń emocjonalną do wzrastania i przemiany? 
 Czy w obrębie związku mogę realizować własne cele i marzenia? 
 Czy ta osoba jest dla mnie wsparciem w zmianach, do jakich dążę? 
 Czy jest otwarta i chętna do pomocy? 

 Jeśli na większość pytań możesz odpowiedzieć twierdzącą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że znalazłaś 
dobrze funkcjonującą, bliską więź. Jeśli nie jesteś pewna swoich odpowiedzi, to albo znajomość jest jeszcze zbyt świeża, 
albo nie dopytałaś się o wiele ważnych spraw i nie wiesz, na co możesz liczyć, a na co nie. Jeśli przeważają odpowiedzi 
negatywne, powinnaś poważnie zastanowić się nad zmianami w badanej relacji lub nad jej zakończeniem (zajrzyj do 
działu „Rozpoznawanie złych więzi”).  

Wpływ przemiany na więzi 

 Gdy w obrębie rodziny, związku lub relacji jedna osoba zaczyna się zmieniać, chwieje się cały układ. To 



nieuchronne. Nawet gdy pozostałe osoby doceniają zmiany jakich dokonujesz w sobie i swoim życiu, naruszenie 
istniejącej równowagi zawsze wywołuje reakcje obliczone na zachowanie poprzedniego status quo.  

 W miarę jak zdobywałam lepszy kontakt z moimi potrzebami i prawami, stawałam się asertywna i 
niezależna. I oczywiście wnosiłam to wszystko do domu i do mojego związku. Jak z każdą nowo nabytą 
zdolnością czy narzędziem w życiu, zamieniałam się najpierw w buldożer i jeździłam po innych, zanim nie 
poczułam się na tyle pewnie, by dać sobie luz, a im - wytchnienie.  
 Powiedziałam więc sobie: „Nie będę więcej o nic skamleć. Teraz będę mieć oczekiwania i chcieć różnych 
rzeczy dla siebie.” Mój partner mi powtarzał: „Co ci się stało? Lepiej mi było z tobą zanim poszłaś na tę terapię. 
Przedtem zawsze starałaś się mi dogadzać, a teraz nie podoba mi się, gdy nie jest tak jak ja chcę.”  
 Ja stawałam się do bólu asertywna, a on się tym irytował. Zajmował mniej więcej taką postawę: „W 
porządku, troszcz się o siebie na maksa, ale to wszystko jest śmieszne!” A ja miałam poczucie, że z ledwością się 
przed nim bronię.  

 Będziesz się zmieniać w toku uzdrawiania, to oczywiste. Jednak twoi bliscy też zostaną zmuszeni do korekt w 
postawie, jeśli wasze relacje mają przerodzić się w wartościowe, trwałe związki. Jasne, że to nieraz stres, ale jeśli oboje 
dążycie do osobistego wzrostu duchowego, łatwiej będzie wam godzić się na zmiany i widzieć ich pozytywy - oczekiwać 
ich, witać lub przynajmniej tolerować.  

 Aby nasz związek zaczął dobrze działać, mój mąż tak samo musiał się bardzo zmienić. Najczęściej jednak 
chodziło o zmiany, których on też chciał. Wiedział, że potrzebuje być mniej zależny ode mnie, że powinien 
przestać chcieć ciągłego seksu. Że musi stać się mniej napięty i nie osiągnie tego w łóżku. Fakt, że ja go 
potrzebowałam takim i mówiłam mu to, wymógł na nim szybszą przemianę i postęp. 

 Przemiana siłą rzeczy stawia wymagania także bliskim, ale ponieważ jest to wysiłek w stronę uzdrowienia i 
integralności, warto się starać. Wzmacnia to i waszą wspólną więź, i indywidualne życie. 

Ryzyko wkalkulowane 

 Bliskość dla ofiar nie jest przyjemna. Izolowanie się, jak wspomina jedna z ofiar: „dawało  mi poczucie 
bezpieczeństwa lecz niosło poczucie osamotnienia.” Nauka doświadczania bliskości to usuwanie kolejnych warstw 
ochronnych by dopuścić kogoś do siebie. Polega to na wielokrotnym dochodzeniu do miejsca, gdzie czujesz się z daną 
osobą jeszcze bezpiecznie, i na stawianiu jednego kroku dalej. Jednego kroku, a nie dwudziestu.  
 Zamiast wylewać przed kimś od razu wszystkie skryte myśli i uczucia, mów raczej: „Boję się mówić więcej / iść 
dalej.” Zamiast wprowadzić się do chłopaka po miesiącu znajomości, spróbuj wpierw spędzić z nim weekend. Nie skacz 
od razu na głęboką wodę; zatrzymuj się i badaj przed sobą grunt. W małych krokach jest wielka moc. 
 Bliskość nie stawia określonego celu. Doświadczanie jej w jakiejś chwili jest częścią płynnej uczuciowo, 
zmieniającej się relacji. Uczenie się jak być z kimś blisko, to powolny proces, w który wkalkulowane jest ryzyko, błędy, 
przerwy, drobne sukcesy i drobne wpadki. Abyś mogła wkroczyć na głębszy poziom bliskości musisz podjąć ryzyko.  
 Wkalkulowane ryzyko to co innego niż skok na oślep. Skacząc na oślep zamykasz oczy i lądujesz w czymś, co - 
według twoich rachub - ma zadziałać w sposób magiczny. W taki sposób pakujesz się w karkołomne sytuacje, jak np. w 
romans z żonatym facetem w nadziei, że kochanek porzuci rodzinę i ożeni się z tobą. Zachodzisz w ciążę licząc, że 
dziecko uratuje twój walący się związek. Albo po tygodniu znajomości zwierzasz się przyjaciółce ze swych najgłębszych 
sekretów. Skok na oślep bardzo rzadko się opłaca.  
 Czym innym jest wkalkulowane ryzyko. Postępujesz tak jak po cienkim lodzie: rozważasz szanse i ostrożnie 
robisz następny krok, gdy jesteś pewna, że cię utrzyma. Gdy lód trzeszczy, nie ignorujesz tego. Z bliskością nic nie jest 
na sto procent pewne, ale z przewidującym, reagującym i wzajemnym partnerem masz szansę na coraz lepszą 
komunikację, bezpieczeństwo, rosnącą bliskość i satysfakcję.  

Nauka ufania 

 Ofiary odbierają zaufanie w kategoriach absolutnych. Albo ufają bez granic (zwłaszcza tym, którzy zawodzą), 
albo wcale (zwłaszcza tym, na których można polegać. Jeśli obijałaś się między tymi skrajnościami, wiesz jak to jest, gdy 
skumulowane wskutek nie ufania pragnienie bliskiego kontaktu rzuca cię nagle, ze ślepą ufnością, w czyjeś ręce i zmienia 
w celowniczą tarczę. Ponieważ żaden człowiek nie może wytrzymać u drugiego tak wielkiej rozpaczy i napięć, kończy się 
to rozczarowaniem i porzuceniem. To znów odrzucało cię w pierwotne przekonanie, że nikomu nie można ufać i że nie 
jesteś warta miłości, a miłość jakiegokolwiek zachodu. I tak w koło.  
 Zanim zdołasz komukolwiek zaufać, musisz nabrać zaufania do samej siebie (zajrzyj w powrotem do działu: 
„Zaufanie do siebie” na str. 127). W miarę, jak dojrzewasz i zaczynasz czuć, że potrafisz troszczyć się o siebie i stawiać 
granice, przestajesz musieć przerzucać to na innych w nadziei, że odgadną twoje potrzeby i zajmą się nimi. Tak 
absolutną miłość może doświadczać tylko dziecko od zdrowych emocjonalnie, kochających rodziców. Między dorosłymi 
nieodmiennie kończy się to klapą. 

 Ciągle od nowa zderzałam się z kwestią zaufania. Po wielu podejściach spostrzegłam, że im prawdziwiej 
kocham samą siebie, tym bardziej pozwala mi to kochać innych. Dla mnie, prawdziwe kochanie to stawanie się 
silniejszą niż nieufność i lęk. 

 W zdrowych relacjach uzależniasz swój poziom zaufania od tego, co aktualnie wydarza się między tobą a drugim 



człowiekiem. Doświadczasz gradacji swojej otwartości, oceniając co pewien czas, czy twoje potrzeby są zaspokajane, a 
granice bezpieczne i czy możesz wzrastać w taki sposób jaki ci najlepiej służy. Jeśli widzisz, że związek ci to zapewnia, 
otwierasz się bardziej. Ufność narasta z czasem jak odsetki w banku. To kapitał.  

EKSPERYMENTY Z ZAUFANIEM 
 W miarę jak będzie rosło twoje zaufanie do siebie, rosnąć też będzie twoja ufność wobec innych. Owszem, to 
trudne. Zawsze możesz wycofać się na pozycje unikania i izolacji, ale przynajmniej próbuj się zbliżać do ludzi. Główną 
przesłanką tych eksperymentów jest poznanie, że - w pewnych sytuacjach i pod pewnymi warunkami - zaufanie jest 
bezpieczne. Możesz w to wierzyć lub nie, ale musisz się sama przekonać próbując. Aplikuj sobie zaufanie w małych, na 
początek aptekarskich, dawkach.  
 Wybieraj takie sytuacje, które cię nie spłoszą, a więc rokują nadzieje na sukces. Zamiast mówić: „Wierzę, że już 
nigdy więcej mnie nie zdradzisz (w niczym nie zawiedziesz)” poproś partnera, by ugotował dla was obiad gdy ty późno 
wrócisz z pracy. Poproś bezpieczną kobietę z twojej grupy w wsparcia, by przez pięć minut przytulała cię w 
nieerotyzujący sposób i zaufaj jej trosce. Zadzwoń do przyjaciela lub przyjaciółki gdy ci smutno lub łapiesz jakiś „dół” i 
poproś o spotkanie.  
 Mów, że eksperymentujesz z bliskością i jest to dla ciebie ważne. Następnie, gdy spotkasz się z przyjęciem i 
ciepłą odpowiedzią, pozwól, by wpłynęło to na twój odbiór świata. Niech to w tobie „wybrzmi” i zasymiluje się w każdym 
calu. Może się okazać, że zaufanie wcale nie jest takie niebezpieczne, jak było w dzieciństwie.  
 Jeśli eksperyment się nie powiedzie i czujesz się odtrącona, spróbuj przeanalizować, co zaszło. Odpowiedz sobie 
na następujące pytania:  

 Kogo sobie wybrałam na osobę godną zaufania? 
 Jak długo i jak dobrze ją znałam? 
 Czy mieliśmy ze sobą dobrą komunikację? 
 Jakiego typu sprawy powierzyłam jej zaufaniu? 
 Czy wyjaśniłam przedtem, czym się zajmuję i jak bardzo to dla mnie ważne? 
 Czy jasno przedstawiłam jej moje oczekiwania? 
 Czy zagrały jakieś elementy pokrewne mojemu pierwotnemu wykorzystaniu?  

 Korzystając z odpowiedzi, wyciągnij wnioski na temat tego, kiedy, jak i komu właściwe jest ufać, a po korektach 
próbuj znowu. Jerilyn Munyon jest jedną z tych, które nauczyły się zaufania metodą prób i błędów: 

 Kompletnie nie wiedziałam, jak ufać - ani sobie, ani innym, ani Bogu, ani światu. Zawsze myślałam, że 
zaufanie albo się ma, albo nie i że to jest konstans, tak jak z talentem. Zabrało mi trochę czasu przekonanie się że 
to jest umiejętność, nie cecha wrodzona, i że można się tego wyuczyć. Nie wiedziałam jednak jak to jest ufać - 
jakie to uczucie i w jaki sposób je zdobyć. Wiedziałam tylko, że pragnę mieć ufność i potrzebuję jej. Zawsze albo 
nie ufałam nikomu, albo niewłaściwym ludziom i w niewłaściwych sprawach.  
 Teraz, kiedy coraz więcej dowiadywałam się o sobie i coraz bardziej akceptowałam siebie, zaczęłam widzieć, 
że mogę dokonywać wyborów i że to ode mnie zależy, co wyniknie z danej sytuacji. Wcześniej nie wiedziałam, że 
są właściwe - lub choćby nieco lepsze - momenty, osoby i sfery dla zaufania. Zostałam uwarunkowana na 
przyjmowanie wszystkiego, co mnie spotyka, także gdy jest złe. Teraz złamałam to kłamstwo. To było prawdą, 
gdy miałam trzy latka, ale nie po trzydziestce. Miałam odzyskać zdolność decydowania. Brałam odpowiedzialność 
za moje życie po ty, by ono znalazło się w moich rękach. Z początku strasznie mi się to myliło, ale z czasem moje 
wybory były coraz lepsze.  

Testowanie 

 Jest rzeczą zdrową przeprowadzanie wstępnego rozeznania w nowo zawiązującej się relacji, jednak wiele ofiar 
rozdmuchuje testowanie do granic absurdu. Byś może ubliżałaś swojemu partnerowi by sprawdzić czy jest zdolny cię 
uderzyć. Może sypiałaś z przyjaciółmi męża, by sprawdzić, czy cię nie porzuci, albo nie zdradzi. Znałam kobietę, która z 
zasady nie przychodziła na pierwsze trzy randki. Dopiero, gdy ktoś przyszedł mimo to czwarty raz, zaczynała rozważać go 
jako kandydata na potencjalnego przyjaciela.  

 We wczesnych miesiącach mojego związku - trwam do dziś - niemal nie znajduję dziedziny, w której nie 
testowałabym Malcolma. Po mniej więcej trzech latach ciągłego poddawania go próbom, moje testowanie zelżało, 
chyba dlatego, że je wytrzymał. Po prostu zdał egzamin wstępny.  

 Pewien stopień sprawdzania ludzi, by przekonać się, czy warto im ufać lub czy odpowiedzą na nasze potrzeby 
jest jak najbardziej uzasadniony. Jednak jeśli permanentnie i nadmiernie wystawiasz kogoś na próby, to zapewne 
odtwarzasz w ten sposób i uaktywniasz dawne zdrady doznane w dzieciństwie. Jeśli aplikujesz komuś testy, jakich nawet 
święty by nie zdał, to nie jest sprawdzanie; to mówienie komuś „spadaj!”  
 Zamiast tego postaraj się wyznaczać taki rodzaj testów, który jest praktyczny i uczciwy, np.: „Wstrzymam się z 
pretensjami i zobaczę, czy będziesz zajmował się dziećmi przez dwa popołudnia w tygodniu, jak nam obiecałeś.” albo: 
„Chcę się przekonać, czy dalej będziesz otwarty na mnie, jak ci opowiem, co teraz przechodzę.” Omawiaj to z 
zaprzyjaźnionymi osobami, by upewnić się, że próby, które wyznaczasz, są uzasadnione i proporcjonalne.  



Mylenie przeszłości z teraźniejszością 

 Może się zdarzyć że masz partnera, który idealnie cię kocha i szanuje, lecz ty nie odbierasz tego w ten sposób 
ani nie czujesz z powodu przekonania, że każdy związek polega na wykorzystywaniu.  

 Strasznie się bałam, że zostanę znowu nadużyta. Niewiele było mi trzeba, by zacząć czuć lub podejrzewać, 
że ktoś mnie wykorzystuje. Dopóki nie wyzdrowiejesz, osądzasz facetów przez pryzmat tego, czego cię nauczono, 
czyż nie tak? Moje doświadczenia mówiły, że 95 procent mężczyzn to oprawcy. Musiałam więc tylko rozstrzygnąć, 
jakiego są typu - tzn. czy będę przez nich wykorzystana fizycznie, seksualnie czy emocjonalnie.  

Oczywiście, jeśli ktoś naprawdę cię wykorzystuje, musisz wydostać się z takiej sytuacji (zajrzyj do działu: 
„Rozpoznawanie złych relacji” na następnej stronie). Jednak jeśli tylko myślisz, że ma to miejsce, musisz nauczyć się 
odróżniać osoby, które się o ciebie dziś troszczą, od tych, które cię kiedyś wykorzystały. Jednym ze sposobów na to jest 
sprawdzenie rzeczywistości za pomocą pytań. Odpowiedz sobie na nie:  

 Ojciec nigdy mnie nie słuchał, gdy mówiłam mu coś naprawdę ważnego. Bill słucha mnie uważnie. 
 Matka zawsze powtarzała, że to wszystko się zmieni, lecz nigdy się nie zmieniało. Chyba, że na gorsze. Z 

Maureen, choć mamy jeszcze długą drogę, nasza relacja się zmienia. Na lepsze.  
 Mój przyjaciel John ma ciemne, kręcone włosy i nosi obwisłe ubrania. Wujek John też miał ciemną, kręconą 

fryzurę i nosił się niedbale. To jednak dwóch różnych ludzi.  

 Wzmacniaj te rozróżnienia, byś nie myliła przeszłości z teraźniejszością i miała świadomość, że ludzie w twoim 
obecnym życiu nie są dawnymi oprawcami.  

Nie zbliżaj się do mnie 

 Często zdarza się ofiarom, że wprowadzają dystans między sobą, a tymi, których kochają. Jeśli czujesz się 
zagrożona przez bliskość wycofujesz się, oddalasz lub lokujesz zainteresowanie w kimś innym. Lub najeżdzając na 
partnera, doprowadzasz do rozpaczy, gdyż z lęku szukasz pretekstu, by od niego odejść. Albo też jesteś przy nim tylko 
ciałem, a duszą i umysłem błąkasz się po innych galaktykach.  

 Wiedziałam, że się nie rozwiodę. Żebym nie wiem jak próbowała odejść, nic nie pomagało. Nie chciałam być 
z nim blisko i kropka. Chciałam się wydostać jak z potrzasku. Owo stwierdzenie: „Muszę się wydostać” pochodzi w 
prostej linii z wykorzystania w dzieciństwie. Wtedy ratunkiem było wydostawanie się gdzieś na zewnątrz, jak 
najdalej. Wydostawałam się z domu. Wydostawałam się z łóżka. Wydostawałam się z garażu. Z piwnicy. Połowę 
dzieciństwa spędziłam w sierocińcach, przesiadując na drzewach, galopując na koniach. Uciekałam wszędzie na 
zewnątrz, gdzie tylko nie było ludzi. Bezpiecznie mogłam się poczuć tylko w samotności. Z ludźmi to było dla mnie 
niemożliwe. Nigdy.  

 W pewnych sytuacjach stworzenie dystansu może być korzystne.  Na przykład ważne jest umieć oddzielać się 
od partnera, z którym jesteś blisko na codzień, by móc zatroszczyć się o inne aspekty swojego życia, czy zyskać 
perspektywę dla waszego związku. Bycie z kimś blisko, a potem powrót do siebie, by po chwili znów być blisko, to 
naturalny cykl w każdej zdrowej relacji. Jeśli jednak musisz oddalać się za każdym razem gdy czujesz dyskomfort, to 
masz poważny problem.  
 Zauważaj momenty i sytuacje, w których „odpływasz” i oceniaj, czy rzeczywiście tego chciałaś i jest to na 
miejscu, a kiedy chodzi o, od dawna nieużyteczną, spuściznę z dzieciństwa. Jeśli uznasz, że trzeba ci więcej oddzielnych 
chwil, praktykuj odsuwanie się zdrowymi metodami. Wszczynanie awantur lub romansu na boku to nienajlepszy sposób 
na dystans.  
 Jeśli uznasz, że naprawdę chcesz trwać w bliskości i nie zwiać gdzie pieprz rośnie, będziesz pewnie zmuszać się 
do wychodzenia do ludzi i sięgania po ich wsparcie - tym bardziej, jeśli twoim nałogiem jest uciekanie. Zamiast mówić: 
„Odchodzę. To się nigdy nie uda!” mów: „Boję się; porozmawiajmy.” Mów bliskim, że właśnie masz trudny czas, zamiast 
nie dzwonić tygodniami i nie otwierać drzwi. Kluczem do coraz głębszej bliskości jest uczciwe wyrażanie tego, co się z 
tobą aktualnie dzieje, zamiast zaprzeczać lękom i zwiewać.  
 Skoro już potrzebujesz znaleźć miękki bufor bezpieczeństwa, potarguj się trochę z sobą: „Pozwolę sobie dziś na 
nieco bliskości, ale jutrzejszy wieczór będzie tylko dla mnie, na bycie z samą sobą.”  
 Jeśli twoje dystansowanie się zachodzi w głowie, wyzwalacze mogą być jeszcze trudniejsze do wychwycenia. 
Staraj się obserwować swoje myśli - to, skąd się biorą i dokąd chcą cię porwać. Sporządź listę bliskich ci osób i proś je, 
by obserwowały u ciebie sygnały alarmowe: brak skupienia w oczach, nuty niepewności w głosie, czy owo pełzające w 
nich poczucie, że nie jesteś w pobliżu. Jeśli się na tym złapiesz, lub jeśli cię to wciąga, zatrzymaj się i przyjrzyj wszystkim 
powodom, dla których „odpłynęłaś” (zajrzyj bo działu: „Wychodzenie z siebie” na str. 50). 

Lęk przed miłością 

 Jeśli wykorzystali cię, zaniedbali lub porzucili ci, których kochałaś i którzy twierdzili, że ciebie kochają, możesz 
odczuwać przerażenie na samą myśl o miłości. Możesz bać się pokochać znów kogokolwiek lub bać się najmniejszych 
przejawów czyjejś miłości. Lub jedno i drugie. 

 Miałam niesamowite trudności z mówieniem ludziom, że ich kocham. Mój ojciec, rozumiesz, zawsze był 



wobec mnie taki czuły i kochający. Wiele razy mi powtarzał: „Kocham cię. Kocham cię w taki sposób, w jaki nie 
mogę kochać mamy.” Powtarzał mi to wtedy gdy robił mi te okropne rzeczy - gdy mnie gwałcił. Do dziś trzyma 
mnie potworny lęk przed słowem „kocham.” 

 Zaangażowanie się w stałą więź bądź w uczucia miłości rodzinnej mogą okazać się jeszcze nieznośniejsze. Mała 
dziewczynka w tobie wciąż bowiem utożsamia bycie w związku lub rodzinie z sytuacją wykorzystania - dawną pułapką, 
skąd nie było ucieczki. Każde zbliżenie się do kogoś będzie cię dlatego paraliżowało strachem, uruchamiając twoje dawne 
obrony i wspomnienia. 

 Gdy terapeutka powiedziała mi na sesji, że mnie kocha, znienawidziłam ją błyskawicznie. Zaczęłam na nią 
wrzeszczeć. Potem obraziłam się i na jakiś czas przestałam się odzywać. W jej ustach - w ustach każdej osoby - 
słowa „kocham cię” znaczyły, że mnie albo wykorzysta, albo porzuci. Tylko tak umiałam je przyjąć. Trzeba było 
długiego czasu i wielu sesji, kiedy siedziała obok, była ze mną emocjonalnie i z całą swą bezbłędną otwartością 
serca tydzień po tygodniu powtarzała mi: „Kocham cię. Kocham cię bez względu na wszystko.” W końcu 
przestałam się bać i wpuściłam te słowa do środka.  

 Staraj się mówić z bliskimi ci osobami o tym, co dla nich znaczy miłość i zaangażowanie, a co dla ciebie. Jeśli 
słowo miłość wciąż grzęźnie ci w gardle, możesz opisywać swoje uczucia w inny sposób, np.: „Tak bardzo się cieszę, że 
cię znam.” „Przy tobie czuję się bezpieczna i wiele warta.” „Zawsze gdy o tobie pomyślę, robi mi się ciepło na sercu.” Na 
pewno znajdziesz lepsze, własne słowa. Jedna z ofiar, która wykasowała ze swego języka słowo „miłość,” powiedziała 
swojemu nowemu chłopakowi: „Naprawdę, poważnie zalubiłam się w tobie.”  
 Miłość to słowo potwornie nadużywane i wypaczane. Uczestnicząc w warsztatach dla ofiar, Eileen odkryła ku 
swej nadziei, że miłość jest czymś większym i czymś innym niż to, czego doświadczała w dzieciństwie: 

 Wpadłam w otchłań smutku, gdy uprzytomniłam sobie, że to, co dostawałam jako dziewczynka, nie miało 
nic wspólnego z miłością. Ciekawe, że to odkrycie dało mi nieopisaną ulgę. Dało mi możność mówienia sobie: 
„Jeśli tamto nie było miłością, to może nie miłości tak strasznie się boję. Może boję się horroru, a miłości jeszcze 
nie znam.” To był punkt wyjścia do nowego życia... 

Statyczne wczepienie się 

 Nasza kultura sankcjonuje - i lansuje - obraz kobiety jako zależnej od mężczyzn i niezdolnej do samodzielnej 
troski o siebie. Kobietę, która jest bez związku, uważa się za istotę niekompletną. Gorszą i przegraną. Gdy całe to 
środowiskowe uwarunkowanie nakłada się na twoje deficyty i przekazy z dzieciństwa, działa dużo potężniej. Mogłaś nie 
zaznawać ciepła, troski, opieki, bezpieczeństwa lub wsparcia. Zamiast wspierania twej niezależności, byłaś „urabiana”, 
wdrażana do posłuszeństwa i blokowana, ilekroć w zdrowy sposób chciałaś oddzielić się od rodziny, usamodzielnić. W 
efekcie nauczyłaś się kurczowo wczepiać w innych, a twoim życiem zaczął kierować lęk przed samotnością i 
trudnościami.  
 Przezwyciężanie tego stanu zależności i „wiszenia” na innych bardzo przypomina proces, jaki przechodzi 
dwuletnie dziecko, ucząc się samodzielnych zabaw. Niemowlę spędza kilka minut ze swoimi zabawkami, a potem biegnie 
z powrotem do kuchni, by upewnić się, że mama wciąż tam jest. Otrzymawszy to zapewnienie w formie przytulenia, 
pogłaskania czy choćby uśmiechu, z radością wędruje do siebie i znów może bawić się samo przez parę minut. 
Wyrobienie sobie poczucia bezpieczeństwa w chwilach samotności zajmuje równie wiele czasu, prób, praktyki i 
pozytywnego wzmocnienia.  
 Dawaj sobie małymi porcjami czas na robienie w samotności rzeczy, jakie dają ci radość. Proś partnera i 
przyjaciółki, by mówili ci słowa dodające odwagi i ducha: „Będę czekać na ciebie aż wrócisz;” „Jestem z ciebie dumna;” 
Idź i wprowadzaj dobre zmiany.”  Zaplanowanie czegoś naprzód również może pomagać. Możesz np. zaaranżować obiad 
z mężem po dniu spędzonym w pojedynkę. Poszerzaj swoje wspierające zaplecze także o źródła pozaludzkie - puchate 
zwierzaki, naturę, twórczość i Siłę Wyższą lub Boga. Im więcej otworzysz sobie ścieżek do troski, tym mniejszy będzie 
twój przymus zależności od kogokolwiek.  

STAPIANIE SIĘ, ZLEWANIE SIĘ Z KIMŚ 
 Wtapianie się w kogoś do utraty tożsamości, to skrajny stopień zależności. Nie mając wystarczająco mocnego 
poczucia własnego ja, mogłaś łatwo zastępować swoje myśli, emocje i potrzeby tym, co myślą, chcą i czują inni. Wtedy 
trudno było powiedzieć, gdzie kończyłaś się ty, a zaczynała druga osoba.  

 Mój poprzedni mąż, i ja, tak bardzo szukaliśmy bliskości i potwierdzenia, że bez reszty zamieniliśmy się 
życiami. Ja wtopiłam się w niego, a on we mnie. Żyliśmy tym, co wspólne, zaprzeczając jakimkolwiek różnicom i 
swojej odrębności. Tak samo się ubieraliśmy, stosowaliśmy takie same diety, czytaliśmy te same książki. Bawił nas 
nawet ten sam żart, że mnie można było odróżnić od niego tylko po zielonym swetrze.  

 Jeśli czujesz się osamotniona lub lękasz się być sama, taki rodzaj bliskości jest ogromnie zwodniczy. I chory. 
Silny, zdrowy związek mogą utworzyć tylko te osoby, które różnią się od siebie i dzielą się sobą. Aby zaprzestać stapiania 
się z ludźmi w jedno, potrzeba ci zbudowania mocnej, niezależnej tożsamości.  

Depcz po mnie - proszę! 

 Ofiarom bardzo trudno jest wyznaczać granice w relacjach z ludźmi. Nie nauczyły się w dzieciństwie, na czym 



one polegają; przeciwnie, nauczyły się od napastników, jak ich nie mieć. Możesz więc być w związku stroną tylko dającą. 
Lub czuć, że nigdy nie masz prawa powiedzieć nie. Jednak skoro jesteś w nim połową, to zasługujesz na połowę mocy i 
wpływu na decyzje. W relacji właściwie zrównoważonej obie strony po równo pracują nad tym, by dobrze działała. Nie 
musisz oddawać wszystkiego, by zasłużyć na miłość. Totalne samopoświęcenie nie prowadzi do celu. Jeśli nie masz 
praktyki w stawianiu granic, zacznij od czegoś małego: „Nie dzwoń do mnie po jedenastej, bo wtedy moje koleżanki już 
śpią;” albo: „Jeśli zużyjesz całe mleko, to proszę cię, odkupuj nowe.” 
 Kiedy już nabierzesz wprawy w drobiazgach, przejdź do czegoś większego. Jeśli dotąd tylko ty gotowałaś dla 
całej rodziny i nie chcesz, by dłużej spoczywało to tylko na tobie, ogłoś przy posiłku: „Przestaję gotować we wtorki i 
czwartki. Bądź wtedy konsekwentna w swojej decyzji. Przegadaj to z mężem i dziećmi, by mogli odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości i z nowymi obowiązkami. Nawet jeśli odmówią współpracy czy będą wywierać presję, wciąż możesz trwać 
w swojej decyzji i mówić „nie.”  
 To, że komuś się nie podoba granica, jaką stawiasz, nie znaczy, że musisz się wycofać. Idź przed piątą po 
południu do swojego pokoju i rozłóż się na kanapie z jabłkiem i dobrą książką. A jeśli dokuczać ci będą narzekania i 
westchnienia płynące z kuchni, możesz przenieść się do ogrodu czy parku. Rodzina może utyskiwać, a nawet robić wielki 
szum, ale przecież nikt nie umrze z głodu. Najstarszy syn może dzięki temu odkryje, że lubi gotować i nauczy się tego. A 
ty możesz odkryć, że stawianie zdrowych granic to fajna sprawa. 

Radzenie sobie z konfliktami 

 Dla większości kobiet, zwłaszcza gdy są one ofiarami nadużyć, konflikt jest czymś zastraszającym. Jeśli 
wyrastałaś w domu, gdzie spory albo eksplodowały przemocą, albo były w całości tłumione, możesz czuć stratę, gdy w 
zdrowy sposób zaczniesz radzić sobie z konfliktami. Do tej pory w ich obliczu zamrażałaś się, dysocjowałaś lub 
próbowałaś tak manipulować sytuacją, by mogła sprostać twoim potrzebom bez konieczności bezpośredniej konfrontacji. 
Bałaś się pewnie, że jeśli zaczniesz dbać o swoje i stawiać granice, zostaniesz porzucona lub ukarana. Może też boisz się 
zostać zraniona czy sama zranić kogoś. Lub eskalacji niezgody aż do punktu, w którym zaczęłabyś mówić rzeczy, jakich 
nie chcesz.  
 Jednak konflikty w relacjach są czymś normalnym - i nieuniknionym. Są zasadniczą częścią bliskości. Jak mawia 
matka Ellen: :Jeśli dwie osoby zawsze się zgadzają, przynajmniej jedna z nich jest bardzo chora.” 
 Mówienie o trudnych rzeczach bez ogródek - z zachowaniem szacunku zarówno dla siebie jak i innej osoby - jest 
zdrowym wentylowaniem problemów. Staraj się dzielić swoimi uczuciami od razu gdy je spostrzeżesz, abyś nie musiała 
przechowywać złogów urazy i rozczarowania. Mów co czujesz w związku ze swoimi potrzebami. A potem nie przerywając 
słuchaj, co ma do powiedzenia druga strona.  
 Możesz wcześniej uzgodnić z partnerem pewne podstawowe zasady - jak nieużywanie przemocy, wyzwisk, 
szantażu - i w ten sposób uchronić się przed niekontrolowaną spiralą niezgody. Możecie wprowadzić zasadę trzymania się 
teraźniejszości, by nie wywlekać dawnych sprzeczek, ani nie grozić zerwaniem czy rozwodem. Klarowne „przepisy gry” 
pozwolą wam czuć się bezpiecznie.  
 Do dziś mam kłopot z dzieleniem się moimi uczuciami gdy w tle pojawia się złość. Myślę, że złość jest, w 
pewnym sensie, największą intymnością. W relacji z kimś wiele znaczącym w moim życiu, głębię intymności mierzę tym, 
na ile mogę być bezpieczna w wyrażaniu złości wobec niego. Mój obecny związek daje mi w tym największą swobodę.  
 Nie wszystkie konflikty wywołują złość. Nieraz po prostu inaczej się na coś zapatrujesz lub masz inne pragnienia 
i wystarczy tylko przyjąć kompromis. Zawsze jednak ważne jest, by wysłuchać stanowiska drugiej strony. Jeśli nie dzieje 
się to w sposób naturalny, możecie sięgnąć po stoper, by każde z was mogło na zmianę mówić przez pięć minut i przez 
pięć minut słuchać, nie przerywając. Możecie też próbować odwrócenia ról, gdy jesteś drugą stroną konfliktu i bronisz 
przeciwnego stanowiska, a partner jest tobą i broni twoich racji.  
 W większości sytuacji istnieje przynajmniej jedno - a zwykle kilka - rozwiązań, jakie mogą zaspokoić życzenia 
obu stron. Lepiej nie wracać do ciągłego podkreślania tego, co jest ważne dla ciebie lub do przekreślania potrzeb 
partnera. Negocjowanie przy zachowaniu szacunku dla przeciwnika i z powodzeniem, to zdolność, której można się 
wyuczyć.9 Znajdując kompromisy, z którymi ci dobrze, budujesz zaufanie.  

Dawanie i otrzymywanie 

 Dawanie i otrzymywanie to dwa brzegi bliskości. Możesz mieć trudność z jednym z nich lub z obydwoma. Daje 
się to wyćwiczyć w praktyce. Jeśli nie potrafisz dawać, zaczynaj od rzeczy najłatwiejszych - od jakiegoś komplementu lub 
ulubionego jedzenia. Proś daną osobę, by to zauważyła i dziękowała ci. Jej uznanie będzie wzmacniać twoje nowe 
zachowania.  
 Z czasem przechodź do rzeczy trudniejszych. Możesz mieć łatwość w dawaniu, jeśli sama określasz, co chcesz 
dać i kiedy; trudności zaczynają się często dopiero z dawaniem tego, czego oczekuje partner i kiedy. Dzieci zwykle 
rozdają prezenty odzwierciedlające ich pragnienia i interesy, a nie interesy i potrzeby odbiorców. Jednak jako osoba 
dorosła musisz nauczyć się dawać ludziom to, czego oni potrzebują w wtedy, gdy oni potrzebują. Twój chłopak może 
chcieć od ciebie, byś towarzyszyła mu na jakiejś ważnej imprezie, zamiast mu gotować. Przyjaciółka może potrzebować 
szczerej rozmowy w tym momencie a nie tego, żebyś ciągnęła ją na super-film. Nie znaczy to, że nie możesz powiedzieć 
„nie,” a tylko że możesz się zdobyć na rezygnację z własnych chciejstw, by spotkać się z kimś bliskim w pół drogi.  

9  Jest kilka świetnych książek na temat skutecznych negocjacji i rozwiązywania sporów bez przemocy. Plecamy zwłaszcza 
Getting to YES: Negotiating Agreement Without Giving In - Roger Fisher & William Ury stworzyli Harvard Negotiation Project
(New York, Penguin Books 1986). 



 Otrzymywanie, gdy już się przyzwyczaisz, to coś wspaniałego. Jednak najpierw musisz poczuć jak bardzo 
przeraża taka otwartość. Jeśli jako dziecko musiałaś sama dawać sobie radę lub gdy troska i zaspokojenie potrzeb 
dostępne były tylko jak spełniłaś określone warunki, nosisz przekonanie, że dobre rzeczy są nie dla ciebie lub że są 
niebezpieczne. Jeśli wykorzystywaniu towarzyszyły mające cię „oswoić” prezenty, przyjęcie czegokolwiek mogło 
przeszywać cię lękiem. Teraz jednak, otrzymanie czegoś nie znaczy, że jesteś komukolwiek coś dłużna.  
 Zacznij od proszenia o przynajmniej jedną rzecz dziennie, której pragniesz. Może to być na początek coś tak 
małego jak: „Czy zrobisz mi herbatę do łóżka?” lub „Czy po drodze możesz mi nadać list na poczcie?”  
 Mów bliskim ci osobom, że uczysz się prosić o potrzebne ci rzeczy i uczysz się je otrzymywać. Wtedy mogą 
spotykać cię niespodzianki. Chłopak może włożyć ci miłosną notkę do torebki z kanapką. Córka może nazbierać ci bukiet 
kwiatów wracając ze szkoły.  
 W zdrowych relacjach istnieje równowaga między dawaniem a otrzymywaniem. Jeśli ciążysz bardziej na jedną 
stronę, powinnaś mocniej popracować nad drugą. Jednak w miarę jak będziesz z tym czuć się bezpieczniej, dawanie i 
otrzymywanie nabierze między wami odprężonego, naturalnego rytmu.  

W CHWILACH KRYZYSU 
 W pewnych, kluczowych okresach, gdy zdrowienie z wykorzystania seksualnego w dzieciństwie wymaga całej 
twojej uwagi i sił, możesz nie być zdolna do dawania czegokolwiek. Uwalniane cierpienia i zamęt wskutek retrospekcji 
sprawiają, że z powodu koniecznego zaabsorbowania sobą, okresowo nie jesteś w stanie odpowiadać na potrzeby 
bliskich, rodziny i przyjaciół, ani nawet ich zauważać.  
 Ten rodzaj zaabsorbowania sobą jest naturalnym efektem ubocznym gigantycznej pracy emocjonalnej, jaką 
wykonujesz. Nie da się jednak zanurzyć w nią nieprzerwanie i spodziewać się, że równolegle będziesz mogła 
funkcjonować w bliskich relacjach czy związku. Aby był on wzajemny, musisz i tu dokładać starań, gdy tymczasem nie 
masz już z czego.  
 Jeśli nie jesteś w stanie poświęcać bliskim uwagi, przynajmniej przeproś ich za to i objaśnij. Mają prawo 
wiedzieć, że nie możesz teraz nieść więcej, lecz masz gotowość być bardziej obecną, gdy tylko zjawi się szansa. Dawaj 
im poznać, że doceniasz ich lojalność, obecność i stałą miłość, choć nie stać cię na to by ją odwzajemnić. Przy okazji 
sprawdzaj, czy nie znajdzie się czasem coś małego, co możesz dla nich zrobić - jakieś pranie czy prasowanie, gdy twój 
umysł obsesyjnie krąży wokół bólu i kazirodztwa. To, co możesz.  
 Nie znaczy to jednak, że zawsze powinnaś. Możesz mieć uprawnione okresy ochronne, gdy absolutnie na nic cię 
nie stać. W takim wypadku ogłoś swoje ograniczenia i weź za nie odpowiedzialność, zamiast odpychać kogoś, bo czegoś 
oczekuje.  
 Ogólnie biorąc, im głębszy jest fundament relacji, tym łatwiej związek przetrwa trudne czasy próby. Nieraz to 
właśnie kryzys pomaga mu okrzepnąć, wzrastać i pogłębiać więź. Nawet jednak gdy masz solidny związek, to wymogi 
zdrowienia i tak mocno dadzą się we znaki twojemu partnerowi, jak i bliskim przyjaciołom.  

CZY MÓJ ZWIĄZEK JEST DESTRUKCYJNY?  
Ponieważ większość ofiar wychowywała się w 
domach, gdzie nadużycia są normą, trudno im w 
dorosłym życiu z rozpoznawać wykorzystanie i 
nazywać je takim. W książce Getting Free, Ginny 
NiCarthy podaje pewne zachowania i sytuacje 
świadczące o destrukcyjności związku. Czy twój 
partner robił którąś z poniższych rzeczy? 

Nadużycia fizyczne 
 pchanie, ciągnięcie lub policzkowanie 
 trzymanie cię siłą lub zamykanie gdy chciałaś wyjść 
 uderzanie, bicie, kopanie czy duszenie 
 grożenie pobiciem czy śmiercią 
 rzucanie w ciebie przedmiotami, oparzenia 
 opuszczanie w niebezpiecznych sytuacjach lub 

miejscach 
 odmowa udzielenia pomocy w przypadku choroby, 

zranienia lub ciąży 
 narażanie cię na niebezpieczną jazdę samochodem - 

niezgoda na przekazanie ci kierownicy 
 gwałt z użyciem bicia czy przemocy fizycznej 
 grożenie bronią palną lub inną 

Nadużycia seksualne 
 poniżające uwagi seksualne na temat kobiet 
 traktowanie kobiet w kategorii obiektów seksualnych 
 wybuchy złości powodowane zazdrością.  
 naleganie na bardziej seksowny wygląd niż ten, jaki 

ci odpowiada.  

 minimalizowanie wagi twoich uczuć związanych z 
seksem 

 krytyka twojego seksualnego wyglądu czy budowy 
ciała 

 intruzywny lub niechciany dotyk 
 żądanie seksu jako dowodu uczuć 
 wycofywanie się z pożycia seksualnego 
 wyzwiska w rodzaju: kurwa, szmata, rura, itp. 
 zmuszanie do rozbierania się przed nim lub innymi 
 publiczne rozglądanie się za innymi kobietami 
 romanse po przyrzeczeniu wierności 
 wymuszanie seksualnego kontaktu 
 wymuszanie nieakceptowanego rodzaju seksu 
 wciąganie w seks grupowy 
 narażanie cię na choroby W, niechcianą ciążę, 
 wystawianie kolegom, zmuszanie do prostytucji 
 sadystyczne akty seksualne 

Nadużycia emocjonalne 
 ignorowanie twoich uczuć 
 ośmieszanie lub ubliżanie kobietom jako takim 
 obrażanie twoich wartości, religii, rasy, narodowości 

czy pochodzenia społecznego 
 wycofywanie „za karę” okazywania aprobaty lub 

miłości 
 krytyka, złośliwe komentarze, krzyk, epitety 
 obrażanie twoich przyjaciół czy twojej rodziny 
 poniżanie i upokarzanie  
 odmowa przebywania razem 



 odcinanie cię od pracy, dochodu, decydowania o 
sobie 

 kontrola twoich pieniędzy i znajomości 
 materialne pasożytowanie na tobie 
 zabieranie kluczy, kluczyków do auta, dokumentów 
 grożenie wyprowadzką lub zmuszanie do 

wyprowadzki 
 wyżywanie się na dzieciach z powodu złości na ciebie 
 grożenie porwaniem dzieci gdybyś chciała odejść 
 niszczenie twoich przedmiotów, pamiątek 
 obmawianie cię przed znajomymi  
 manipulowanie tobą, szantaż i okłamywanie

Rozpoznawanie złych relacji 

 Wszyscy mamy skłonność do powielania wzorców wyniesionych z dzieciństwa. W przypadku ofiar oznacza to, że 
opuszczają dom rodzinny, gdzie zamiast wsparcia doznawały chłodu, oddalenia i wykorzystywania, by nieuchronnie 
związać się z partnerami, którzy uosabiają te same cechy.  

 Rozmawiałam z człowiekiem, z którym jestem związana i nagle słyszę w jego ustach słowa, jakimi zwracał 
się do mnie mój eks-mąż, a także mój „tato”, który mnie wykorzystał. Dokładnie te same! Nie było to dla mnie 
jasne przez pierwszy miesiąc czy dwa naszej relacji, ale nagle stało się coś, jakby szczęknęła zwrotnica i wszystko 
trafiło na ten sam, dawny tor. Całe życie wybierałam facetów takich, jak mój tato. 

 Kobiety, które mają schemat wchodzenia w wyniszczające je związki, zazwyczaj nie widzą tego, oślepione 
nadzieją, że tym razem wszystko się samo zmieni. Nieraz, ponieważ nie wydarza się nic naprawdę drastycznego (gwałt 
czy ciężkie pobicie), tkwią w takim związku myśląc, że nie ma problemu. Jednakże związki, którym brak jest bliskości i 
witalności, tak samo są nadużyciem zaufania i prowadzą do frustracji i niespełnienia. Jeśli twój 
partner nie chce lub wciąż nie jest gotów traktować cię jak odważną, wrażliwą, podatną na zranienie i przy tym mocną 
kobietę, to powinnaś zakwestionować charakter takiej relacji. 
 Jeśli jesteś z kimś, kto cię umniejsza, poniża, bije, wykorzystuje, szantażuje czy nie szanuje twoich wartości, nie 
licz na to, że on się zmieni. Wszystko w życiu się zmienia, to fakt, ale nie spodziewaj się, że on, i sytuacja, staną się 
takie, jak oczekujesz. W zdrowieniu, niedobrze jest polegać na drugim człowieku, bowiem nie masz nad nim kontroli. 
Wszystko, co możesz zrobić, by twój związek się zmienił, to zmieniać samą siebie.  
 Potrafisz działać. Potrafisz znaleźć alternatywną sieć wsparcia. Potrafisz przebaczyć sobie to, że dawniej nie 
umiałaś lepiej i zaczniesz mówić „nie” ilekroć będzie trzeba. Jeśli przeprowadzasz w sobie wszystkie możliwe zmiany na 
lepsze, a twoje potrzeby w związku nadal nie są spełniane, rozważ rozstanie lub separację.10 Lepiej nie mieć partnera, 
niż mieć takiego, z którym bliskość wciąż prowadzi do zdrady, odrzucenia czy innych pogwałceń. (Informacje na temat 
porzucenia oprawcy, gdy masz z nim dzieci, znajdziesz w dziale Ochrona twoich dzieci na str. 289.) 

SEPARACJA LUB ZERWANIE 
 Oddzielenie się od destrukcyjnego związku bywa niezwykle trudne. Nieraz jest tak, że - paradoksalnie - trzymają 
cię w nim cierpienie: twoje nigdy nie spełnione oczekiwania i potrzeby. Tak długo trwałaś i tyle sił włożyłaś, by to 
wreszcie zadziałało, że żal tracić to bez rekompensaty. Poza tym, jest to tak przerażające i nieznane zostać nagle samą i 
zacząć robić coś własnego, dla siebie. Możesz więc mieć sto przekonujących argumentów by z nim zostać. Zależność 
finansowa, potrzeba bezpieczeństwa, niezgoda na stratę nadziei, lęk przed samotnością - cały zespół motywów będzie 
cię wstrzymywał przed zmianą. Oznacza to często współuzależnienie lub uzależnienie od miłości i seksu. To potężne 
kajdany. Być może uwierzyłaś w swoją misję ratowania go przed nim samym. Albo jednocześnie powielasz wzorzec 
swoich dziecięcych relacji z opiekunami.  
 Pierwszym krokiem do wydostania się z niezdrowego związku jest uczciwe spojrzenie na to, co się w nim dzieje i 
jak się w nim czujesz. Odpowiedz sobie na to, ile czasu spędzasz żyjąc myślami przyszłości i oczekując poprawy relacji, 
miłości lub przemiany partnera. Spójrz na rezultaty. Zapewnij sobie zwroty od kompetentnych osób, które znają cię z 
grupy wsparcia lub od kochających przyjaciół, którym ufasz. Nie od męża czy partnera.  
 Zacznij robić coś własnego, dla siebie. Zapisz się do szkoły lub na kurs. Zaangażuj się w aktywność dającą ci 
satysfakcję, poszukaj nowych przyjaźni, wyjedź na zaległy urlop (bez „chłopa” - sama lub z przyjaciółmi). Niezależne 
zajęcia dadzą ci szansę poczuć się lepiej z samą sobą i zyskać klarowniejszą perspektywę - dystans do własnych uczuć i 
życiowej sytuacji.  
 Nie ma związków doskonałych i każdy przechodzi trudne chwile, ale tkwienie w takim, który jest pasmem 
nadużyć lub niespełnienia - nie, to nie leży w twoim interesie. Dotyczy to nie tylko małżeństw, ale i przyjaźni, układów w 
pracy czy chodzenia z chłopakiem. Chociaż odejście będzie bardzo trudne i rozdzierające, z czasem twoja decyzja 
otworzy drzwi nowej dającej satysfakcję bliskości i zdrowej, nie zniewalającej więzi. 
 Nieraz proces selekcjonowania i odstawiania kontaktów z osobami, które przestały ci służyć lub nigdy nie 
służyły, łączy się ze zmianą całego dotychczasowego stylu życia. Jeśli do twojego procesu zdrowienia ze skutków 
nadużyć seksualnych należy porzucenie jakiegoś uzależnienia lub uzależnień, wiadomo, że musisz przestać bywać w 
barach, na „bajzlu” lub na internetowym „czacie.” Lub jeśli jesteś otoczona przez „przyjaciół,” którzy twierdzą, że twoja 
historia wykorzystania jest wymysłem lub szukaniem powodów do użalania się nad sobą, będziesz tak samo musiała 
porzucić swoje otoczenie.  
 Wszystkie te zmiany nie są łatwe. Nieraz będziesz się czuła osamotniona lub zagubiona. Może nawet czasem 
wydawać ci się, że lepiej byłoby nie żyć. Nawet jeśli dobrze wiesz, że w ten sposób robisz przestrzeń czemuś dobremu, 

10 Seal Press wydało świetną sreię przewodników dla kobiet, które krok po kroku zrywają destrukcyjne związki. Polecamy gorąco. 
(Zobacz też dział: Przemoc domowa, gwałty i seksualne nadużycia na str. 567.) 



nie zmniejszy to poczucia ogołocenia, jakie będziesz przeżywać - straty tego, co znane, straty osób, straty miejsc i 
złudzeń. To bardzo bolesny okres - czas przepoczwarzania się, gdy twoja stara postać już umarła, a nowa jeszcze nie 
ukształtowała się.  
 Ja, gdy czuję się samotna, mam parę pomocnych sposobów. Opowiedzenie komuś, jak się w danej chwili czuję, 
przypomnienie sobie, że każde uczucie i każdy stan mija (i to zwykle szybciej niż się tego spodziewam), czy porzekadło 
pewnej mądrej osoby: „Tylko gdy twój puchar jest pusty, Siła Wyższa może go napełnić świeżą, życiodajną wodą.”  

ZASŁUGUJESZ NA ZDROWY ZWIĄZEK I WZBOGACAJĄCE WIĘZI 
 O ile przedtem wchodziłaś w relacje z niewłaściwych powodów, teraz możesz przełamać ten wzorzec. Na 
przykład, jeśli wiązałaś się ze starszymi ludźmi o wielkim autorytecie, bo przypominali ci rodzica-oprawcę i jeśli wiesz ze 
swoich doświadczeń jak bardzo jesteś bezsilna wobec tego typu postaci, na przyszłość szukaj gdzie indziej. Jeśli twoim 
wzorcem były związki z alkoholikami, ponieważ pił twój wykorzystujący cię ojciec, przyszły kandydat nie może być 
uzależniony. Jednak w tej chwili wiesz tylko, czego już nie chcesz, ale jeszcze nie znasz tego, czego chcesz. Opowiada o 
tym pewna pięćdziesięciopięcioletnia ofiara: 

 Zdałam sobie sprawę, że muszę się więcej dowiedzieć o mężczyznach. Mizerne miałam pojęcie. Ojciec - 
kompletnie odległy lub wykorzystujący. Wujkowie - odlegli, nieobecni. Mąż - tak samo. Z moim synem też miałam 
kiepski kontakt. Brakowało mi z przeszłości jakiegokolwiek sensownego modelu ciepłą i przyjaźni z miłym 
facetem. Nie wiedziałam, jak to jest. Zaczęłam więc nad tym pracować i - to może śmieszne - ale moja widzenie 
mężczyzn nagle się zmienia! Są o wiele milsi, niż się spodziewałam.  

 Możesz mieć wrażenie, jakbyś nie miała wyboru co do ludzi, z którymi wchodziłaś w związki. 

 Byłam przekonana, że jeśli ktoś jest dla mnie miły lub mnie pożąda, to muszę się na wszystko zgodzić lub 
się mu oddać. Bo przecież to istny cud, że w ogóle ktoś mnie chciał! Więc nic to, że mnie wykorzystywał, nie 
szanował, nie lubił, czy mną pogardzał. I tak miałam więcej niż mi się należało. Drugi raz mogła mi się już nie 
trafić taka szansa. Nie mogłam sobie pozwolić na najmniejszą odmowę.  

 W miarę nabierania szacunku dla samej siebie, zacznie być dla ciebie naturalne to, że inni cię lubią czy kochają. 
Odkryjesz, że jednym ludziom możesz mówić nie, a do innych aktywnie wychodzić.  
 Staraj się traktować nowe relacje jak okazje do uczenia się bliskości. Wszystkim nam wpojono, że więzi ocenia 
się na podstawie ich długotrwałości: najlepszy związek to taki, który trwa na wieki. Reszta to porażka. Tymczasem relacje 
mogą być wiele warte nawet gdy trwają krótko lub nie spełniają wszystkich potrzeb. Jedne z nich tworzą sprzyjający 
kontekst do praktykowania komunikacji, inne - zaufania, inne dawania i otrzymywania, inne opieki i troski. Dopiero wtedy 
masz zdrowy grunt dla swojego wzrostu i doświadczania bliskości.  

Czy oprócz tego mamy jakąś radość? 

 Pewien żeński zespół z Santa Cruz ma w repertuarze piosenkę o związkach, w której powtarzają się słowa: 
„Pracuj nad tym, pracuj nad tym, Nigdy więcej nie chcę tyrać tak!”  Zawsze gdy grają ten utwór widownia szaleje. 
Wszyscy umiemy rozpoznać owo uczucie „tyrania” w związku do granic wytrzymałości i jeszcze więcej.  
 Jeśli starań wkładanych w związek dodamy heroiczną pracę nad własnym wykorzystaniem - odzyskiwanie 
wspomnień, uczuć, konfrontacje, wściekłość, żal, smutek - a do tego pranie, gotowanie, zajmowanie się dziećmi, 
zarabiane na dom, itd. to życie staje się jarzmem, harówką bez wytchnienia i radości. Tymczasem, gdy szłyśmy „na 
lekko” - bez zobowiązań i z różnymi „dopalaczami” - radość, zabawa wyprzedzała nas wszędzie. To jednak była iluzja i 
błąd. Jeśli widujesz się z partnerem tylko, gdy padając ze zmęczenia wpełzasz wieczorem do łóżka, oboje szybko 
zapominacie, co skłoniło was do zostania razem. Jeśli z najlepszą przyjaciółką rozmawiasz tylko o wykorzystaniu, zacznie 
cię w końcu unikać. A nawet jeśli masz to szczęście, że bliscy zostaną przy tobie, będzie wam brakowało radości. 
 Jeśli więc zależy ci na zdrowych relacjach, kształtuj swoje życie tak, by mieć czas na zabawę z bliskimi, których 
kochasz. Laurze udało się to z przyjaciółką, która podobnie jak ona była wykorzystana w dzieciństwie: 

 Na początku znajomości każdy wieczór spędzałyśmy, wałkując bez końca ciężkie, depresyjne tematy. Po 
kilku miesiącach nasza chęć widywania się zaczęła słabnąć. Postanowiłyśmy coś zmienić. Umówiłyśmy się, że 
przynajmniej raz w miesiącu będziemy dawać sobie czas na radość. Tydzień temu byłyśmy w wesołym miasteczku 
w Golden Park. W następnym miesiącu idziemy na bowling.  

 Zabawa nie jest jakimś opcjonalnym dodatkiem do zdrowienia. Jest jego integralnym elementem i sponsorem 
niewyczerpanych nagród. 

Największą nadzieję dały mi moje dzieci. Zarażały mnie śmiechem, wygłupiały się, odwracały moją uwagę. 

WYCHOWYWANIE DZIECI



Przywoływały: „W porządku, teraz wracamy do przyszłości.” Poczucie totalnej odpowiedzialności za nie dawało mi 
niezły napęd do zdrowienia. Bez nich nie dałabym rady. Chciałam, by miały we mnie odpowiedzialną, dorosłą 
matkę, i która może się nimi opiekować i chronić. Kogoś, kto potrafi powiedzieć: „Koniec, na tym trauma się 

zatrzymuje. To na was nie przejdzie.” 

 Rodzice, choć najważniejsi, nie są jedynymi dorosłymi, jacy mogą mieć pełne  troski relacje z 
dziećmi.  
Wiele z tego, o czym powiemy w tym rozdziale odnosi się także do dalszych krewnych, rodzin 
zastępczych, czy osób zaprzyjaźnionych uznanych za rodzinę.  

 Otoczenie dziećmi to szczególnie inspirująca część leczenia. To także wyzwanie. Przyglądając się dzieciom, 
najprędzej dojdziesz do przekonania, że dawne wykorzystanie nie było twoją winą. Ich obecność wokół ułatwi ci 
odnalezienie własnego dziecka wewnętrznego. Mogą cię one wspaniale umotywować do wyzdrowienia i postępowania w 
rozwoju. Dzieci dają sposobność doświadczania pozytywnych stron życia i pełni rodzinnej. Wydobywają też 
nieuświadomione uczucia. Mogą stymulować pamięć, rozmrażać wspomnienia, powodować retrospekcje. Mogą brutalnie 
skonfrontować cię z tymi kawałkami, gdzie jesteś podobnie toksyczna, jak twoi rodzice. Mogą uświadomić ci i dać odczuć 
twoją własną kruchość i podatność na zranienie.  

Decydować się na dzieci, czy nie 

 Dla wielu kobiet macierzyństwo wciąż nie jest sprawą wolnego wyboru. Jednak coraz więcej z nich zaczyna 
świadomie decydować o tym, czy chcą mieć dzieci, czy nie. W przypadku ofiar, wybór ten ma zwykle przełożenie na ich 
proces zdrowienia. 
 Wiele ofiar bardzo pragnie mieć dzieci. Jedna z nich, wytrwale usiłująca zajść w ciążę z mężem, mówi: „Jestem 
pewna, że urodzenie dziecka będzie dla mnie leczące. Przerwę tragiczny cykl dziedziczenia tej traumy.”  
 Inna jednak podjęła ostateczną decyzję, by nie rodzić dzieci: „Całe życie błąkałam się, jak we mgle, na wpół 
umarła, więc pomysł, by przerwać teraz moje odradzające się życie i znów się poświęcić, był dla mnie wizją nie do 
udźwignięcia. To takie fascynujące móc cieszyć się życiem! Dlatego mój mąż poddał się wasektomii.” 
 Kolejna z ofiar reprezentuje grupę kobiet nie gotowych na macierzyństwo w tym momencie, ale gotowych w 
przyszłości: „Jeśli będę miała dzieci, to wtedy, gdy wpierw solidnie ugruntuję się w zdrowieniu. Dziś nie czuję się jeszcze 
zdolna dać im wystarczająco dużo ciepła, troski i miłości. Borykam się z tym, by wychować od nowa moją małą 
wewnętrzną dziewczynkę. Właściwie już jestem matką: dla samej siebie. To świetna szkoła na przyszłość.” 
 Możesz odkryć, że w miarę postępów w zdrowieniu, zmieniają się twoje uczucia związane z macierzyństwem. 
Uporanie się ze spuścizną własnego dzieciństwa może radykalnie zmienić twój punkt widzenia. Może być tak, że zawsze 
chciałaś mieć dzieci, a teraz widzisz w tej chęci potrzebę ocalenia własnego cierpiącego dziecka: samej siebie. Lub 
mogłaś zawsze bać się dzieci i unikać ich, aby po pewnym okresie poczuć, jak wiele ich widok i obecność sprawia ci 
radości.  

Dzieci jako nasi nauczyciele 

 Jednym z najbardziej zachwycających cech rodzicielstwa jest to, że dzieci zawsze próbują nas wciągnąć w 
zabawę. Jedna z dorosłych ofiar mówi: „Głównym powodem, dla którego cieszę się, że zostałam matką, jest to, że nie 
mam wyjścia: muszę się bawić. Nie znałam zabaw w dzieciństwie i jako dorosła, nie zdobyłabym się na nie.” 
 Większość ofiar nigdy tak naprawdę nie miała dzieciństwa. Oczekiwano od ciebie spełniania niedorzecznych 
wymogów, dorosłej odpowiedzialności, powagi. A nawet jeśli było ci wolno się bawić, jak mogłaś być w dobrym nastroju 
do tego? Przecież w skrytości duszę zatruła ci gorycz wykorzystania. Teraz, jako matka zdrowych, nie molestowanych 
dzieci, ponownie masz szansę. Możesz baraszkować po ogrodzie, szaleć na rolkach w parku, huśtać się ha huśtawkach, 
przebierać się na bal maskaradowy.  
 Dla trzydziestopięcioletniej Stelli dzieci stały się integralną częścią jej procesu zdrowienia: 

 Pielęgnując je i bawiąc się z nimi, cofam się do własnego dzieciństwa - nadrabiam zaległości. One mnie 
kochają otwartym sercem, a tego na nikim nie można wymusić. Oprawca mógł wymusić na nich seks, ale nie ich 
niewinną miłość. To mnie podtrzymuje w drodze. Kiedy patrzę na moje dzieci, to wiem, że jestem ofiarą, która 
przetrwała. Ze zostałam ocalona. Fakt, że mogę być matką - dobrą matką - pokazuje mi, jak wielki zrobiłam 
postęp. To, jak one się do mnie odnoszą, mówi mi, że jestem w porządku. Stale potrzebuję sobie to przypominać. 
Dzięki nim czuję się dziś prawdziwym zwycięzcą. Mogę mieć wszystko, czego mi trzeba. Mogę robić absolutnie 
wszystko, bo stałam się zdolna kochać. Obecność i żywość moich dzieci ciągle mi to przypomina. 

 Dzieci rzucają nam nie lada rękawicę: własny rozwój. Nieraz kroki, jakich sama byś  nigdy nie postawiła, czy 
bała się postawić, chętnie lub mniej chętnie stawiasz dla nich. 

 Musiałam wpierw sama się nauczyć. Dziś mogę im demonstrować: „Patrzcie na mnie, zobaczcie jaka jest 
wasza mama. Mama jest silna, bezpieczna, ciepła. Tyle rzeczy potrafi. I wy także! Nic wam nie brakuje i 
wszystkiego możecie się nauczyć.” Demonstruję im, że można czuć i bezpiecznie okazywać złość. Że można 
smucić się i płakać. Ze można mówić o zranieniach i problemach. Że można znaleźć ukojenie. Zawsze wszystko w 
sobie tłamsiłam i taką postawę przejęła najstarsza, Christine. Ale teraz to zmieniamy.  



 Część kobiet, które w dzieciństwie były molestowane seksualnie, porzucone czy zaniedbanie, jest w stanie 
tworzyć ciepłe i bliskie relacje z dziećmi i radzić sobie z zasadniczo podobnymi problemami z wychowaniem. Dla 
pozostałych, trudności macierzyńskie są dużo większe. Wychodzą ich problemy ze stawianiem granic, lub powielają one 
te same chore wzorce i nadużycia, jakich same były ofiarami. W roli rodzica czują cię niepewnie i zmiennie. Rządzi nimi 
poczucie urazy i bezradności.  
 Najłatwiej nauczyć się zdrowego rodzicielstwa poprzez przykład. Jeśli twoi rodzice okazywali ci wsparcie, zdrowe 
wychowywanie dzieci będzie dla ciebie czymś bardziej naturalnym. Ale nawet gdy miałaś dobry model, wciąż możesz się 
wiele nauczyć, by być tak dobrą matką, jak tylko chcesz. 

Uczenie się rodzicielstwa 

 Gdy Ellen zdecydowała się urodzić pierwsze dziecko, nie miała pojęcia, jak wiele będzie to ją kosztowało:  

 Chroniczny brak snu, kierat dwadzieścia cztery godziny na dobę, konieczność stawiania czyich potrzeb przed 
moimi, wszystkie te zmiany były szokiem. W dodatku nikt mnie za to nie chwalił! Zdobyłam znaczny rozgłos 
publikując kilka tomów poezji; napisałam je bez wysiłku, a ludzie rozpływali się z zachwytu. Macierzyństwo jednak 
to całkiem inny poemat. Prawdziwy. Pisałam go całą sobą, a świat toczył się, jakby to było nic. Poczułam 
pokrewieństwo z wszystkimi rodzicami na świecie - wspólnotę w niesprawiedliwości, że nasza praca jest tak 
niedoceniana.  

 Rodzicielstwo to jedna z najbardziej złożonych i wymagających profesji na świecie. W najlepszym wypadku to 
ciężka praca. Jeśli jednak musisz przy tym sama składać się w całość po doznanych w dzieciństwie krzywdach, trudno 
opisać jaki to heroizm.  

 Nie byłam pewna sama siebie, ani nie byłam pewna tego, jak postępować z moimi chłopcami. Nie miałam w 
pamięci właściwych odruchów i zachowań rodzicielskich. Miałam za to wgranych wiele destrukcyjnych skryptów, 
rzeczy do omijania. Dlatego nie mogłam oprzeć się na instynkcie czy odczuciach mówiących, co jest dobre, a co 
nie. By nie ranić moich synków, musiałam być maksymalnie skupiona na obserwacji siebie, maksymalnie 
samoświadoma. Stale. 

 Mimo że jest obciążeniem, samoświadomość taka ma wiele plusów. Nasza kultura nie przekazuje nam za wiele 
spostrzeżeń na temat właściwych sposobów interakcji z dziećmi. Jako społeczeństwo wciąż stoimy na stanowisku, że to 
dzieje się naturalnie, samo przez się. Nie zwracamy uwagi na to, co współczesna psychologia nazywa „czarną 
pedagogiką” i ciągle padamy jej ofiarami. Ofiary zdrowiejące z kazirodztwa, które ze szczególną uwagą i świadomością 
podchodzą do samych siebie, w dziedzinie rodzicielstwa i wychowania dokonują najlepszych wyborów.  

 Wychowywałam moje dzieci bardzo intencjonalnie. Wiedziałam dobrze, co było im potrzebne, a czego ja 
sama nie zaznałam. Takie sprawy jak bezpieczny i czuły dotyk, dobry kontakt psychiczny, rozmawianie z nimi jak z 
pełnymi, i pełnoprawnymi ludźmi - wiedziałam, ze chcę to robić, ale nie wiedziałam jak. Wszystkiego tego się 
uczyłam. Od zera. Podpatrywałam w kilku zaprzyjaźnionych, zdrowych rodzinach, jak funkcjonują z dziećmi. 
Obserwowałam siebie. Wiele czytałam, analizowałam i przesiewałam przez sito moich dawnych doświadczeń. 
Wizualizowałam sobie tętniącą życiem, szczęśliwą rodzinę. Początkowo wydawało mi się to sztuczne, ale w końcu 
stało się czymś naturalnym.  

 Jeśli nie jesteś pewna swojego potencjału, możesz włączyć się w grupy wsparcia dla par dążących do zdrowego 
rodzicielstwa, zapisać się na odpowiednie warsztaty, szkolenia, czytać specjalistyczną literaturę, rozmawiać z przyjaciółmi, 
których szanujesz za dobre wychowywanie dzieci.  
 Znalezienie samopomocowej grupy innych rodziców gotowych słuchać o twoich / waszych problemach, dzielić 
się doświadczeniem i wychodzić z sugestiami, to bezcenne przewodnictwo i źródło wsparcia. Laura i Ellen, wraz ze 
swoimi partnerami, od siedmiu lat uczestniczą co miesiąc w takich spotkaniach. Oto relacja Ellen:  

 Zawsze gdy nie jesteśmy pewni, jak rozwiązać trudną sytuację, lub gdy jedno z dzieci chce naszej zgody na 
coś, na co pozwoliłoby tylko jedno z nas, zwracamy się z problemem do mądrości grupy. Zbiorowa świadomość 
kilkunastu matek i par jest porażająca. Przestaję się kłócić z partnerem o cokolwiek. Zamiast tego „powierzam to 
Rodzicom.” 

 Naturalną rzeczą w wychowaniu jest zarówno popełnianie błędów, jak i szukanie nowych rozwiązań. Wraz z 
dorastaniem dzieci, dorastają ich rodzice. Choć nie jest to łatwe, nauka stawania się dobrym, zdrowym rodzicem - tak jak 
ty sama to odczuwasz - sowicie wynagradza i ubogaca wewnętrznie:  

 Zdrowe rodzicielstwo to coś, co sobie wywalczyłam. Nigdzie tego nie uczą, a mnie zmusiła sytuacja. Z 
początku wydawało mi się, że będę świetną matką i nadrobię całe zło, jakie mi wyrządzili moi rodzice. Szybko 
jednak zobaczyłam, że to kompletna farsa. Musiałam zdobyć się na maksimum samozaparcia i powtarzać sobie: 
„Uda ci się, potrafisz! Jasne, że to nie będą łatwe ani szybkie zmiany, ale - dzień po dniu - możesz robić małe 
kroki i po drodze odnosić małe zwycięstwa.” To, że potrafiłam się zmienić jako matka i dobrze działać w dobrej 
sprawie, jest dla mnie, jako istoty ludzkiej, szalenie afirmujące. Zobowiązałam się do tego, poświęciłam się temu, 
i stałam się zdolna zdrowo funkcjonować w mojej rodzinie.  

Obrachunek twoich sił i słabości 



 Nie możesz się obyć bez uczciwego spojrzenia na własne siły i własne słabości. Nikt nie jest rodzicem 
doskonałym. Ani też celem nie jest perfekcja. To niemożliwe. Kiedy jednak dążymy do niej, możliwe są zdrowe, 
pogłębiające się więzi z naszymi dziećmi. Staraj się odpowiedzieć sobie: 

 Co działa? Dzięki czemu mogę się czuć odpowiednim rodzicem? 
 Z czego jestem w sobie dumna? 
 Czy w jakiś sposób czuję się jeszcze niedopasowana, ułomna? W jaki? 
 Czy są we mnie obszary, gdzie wciąż panuje zamęt? Jakie? 
 Co chciałabym naprawić w relacji z moimi dziećmi? 
 Czy odzywają się w niej wzorce przypominające moją rodzinę pierwotną? 
 Jakie rzeczy są jeszcze w stanie uruchomić dawne klawisze? 
 W jakich miejscach w sobie i sytuacjach czuję się zaklinowana? 
 W jakich momentach tracę opanowanie?  
 Czy jestem zdolna właściwie chronić moje dzieci przed nadużyciami? 
 Jak ja i mój partner radzimy sobie z różnicami w podejściu wychowawczym? 
 Czy jako matka mam system wsparcia / grupę innych zdrowiejących rodziców? 

 Trudno jest zachować obiektywność, gdy chodzi o wychowywanie własnych dzieci. Możesz przejawiać postawę 
obronno-samousprawiedliwiającą (przecież robię wszystko, co mogę), lub samoobwiniającą Gdy dołuje cię jakakolwiek 
krytyka twoich dzieci czy twoich metod. 

 Najlepsza przyjaciółka powiedziała mi, że pozwalam synowi, by „jeździł po mnie jak chce.” „Jest całkiem 
rozpuszczony” - oceniła. „Jak możesz pozwalać mu odzywać się tak do siebie?” Załamałam się. Miałam 
świadomość, że syn czasem mi odpyskowuje i ma agresywny ton. Ponieważ nie wiedziałam, jak na niego 
wpłynąć, poczułam się do kitu jako matka. A w sumie jest on naprawdę świetnym, słodkim dzieciakiem. Czy ta 
małpa w ogóle to zauważyła?! 

 Jeśli ktoś próbuje ci wytknąć problem wychowawczy nie broń się zbytnio ani nie obwiniaj. Zamiast tego 
sprawdź, czy w słowach tej osoby jest ziarno prawdy. Jeśli nie, pomiń jej opinię. Lecz jeśli krytyka pokrywa się z twoją 
wewnętrzną intuicją, że coś rzeczywiście w wychowaniu nie gra, warto starać się wprowadzić odpowiednie zmiany. Choć 
nieraz trudne, przyniosą one korzyść i tobie, i twoim dzieciom.  

 Mieszkaliśmy wtedy w bardzo małym domu. Rozkład był taki, że aby dostać się do reszty mieszkania, 
pięcioletnia córeczka musiała przechodzić przez mój pokój. Uważam, że dzieci powinny mieć prywatność, więc 
oddałam jej pokój z drzwiami. Kiedy mała nocą szła do łazienki, musiała czołgać się po skraju mojego łóżka. 
Wracając, zwykle wpełzała do mnie pod kołdrę i usypiała. Nie sprzeciwiałam się temu. 
 Kiedy wprowadził się do mnie mój partner, dość szybko zaprotestował. Najpierw chodził skwaszony i zły. Nie 
rozumiałam dlaczego. Wyjaśnił, że jego zdaniem powinnam mieć własną prywatność i że on ma prawo ją mieć ze 
mną. Nie chciał, by dziecko przychodziło w nocy i sypiało z nami. W pierwszej chwili wściekłam się na niego. Jak 
śmiał krytykować mnie i moje metody wychowania? Ale już rano dostrzegłam, że miał rację. Był już czas, by 
córeczka zaczęła sypiać oddzielnie. I żebyśmy mieli odpowiednie przestrzenie. Nim zamieniliśmy mieszkanie na 
większe, przemeblowanie rozwiązało problem.  

Jasna komunikacja 

 Uczciwa, jasna komunikacja słowna to niezbędny element zdrowych więzi. Dzielenie się swoimi myślami i 
uczuciami oraz słuchanie myśli i uczuć twoich dzieci, owocuje klimatem zaufania, bezpieczeństwa i bliskości. „Nigdy nie 
kłamię przed moimi dziećmi. Staram się mówić im o wszystkim, co naprawdę myślę i czuję. W mojej dawnej rodzinie nie 
można było mówić prawdy. To groziło egzekucją” - wspomina jedna z ofiar.  
 Otwarte mówienie dotyczy wszystkich spraw i problemów, z którymi styka się dana rodzina. Kilka lat temu na 
jakiejś konferencji Ellen wygłaszała prelekcję na temat macierzyństwa w czasach bomby atomowej.  

 Kiedy zbierałam się już do wyjścia, córka spytała mnie, dokąd idę. Wyjaśniłam, pytając ją jeszcze, czy jej 
zdaniem jest coś, co ona uważa, że powinnam powiedzieć tym rodzicom. „Będą pewnie chcieli wiedzieć, czy mają 
mówić dzieciom o bombie atomowej, czy nie” powiedziałam. „Mogą się na przykład bać, że je wystraszą. A co ty 
myślisz?” Sara odpowiedziała bez wahania: „Niech mówią. Powiedz im, żeby mówili prawdę jeśli chcą, by dzieci 
mówiły do nich. Inaczej zamilkną”  

 Ta mądra zasada sprawdza się we wszystkich trudnych sytuacjach w życiu. Jako dorosłe ofiary, zbyt dobrze 
wiemy jakie zagrożenia niesie kłamstwo i tabu milczenia.  

MÓWIENIE DZIECIOM O WŁASNYM WYKORZYSTANIU 
 Dzieci są bardzo spostrzegawcze. Szybko wyczuwają i wiedzą. Jeśli jesteś zła, nieobecna myślami lub w dołku, 
zorientują się natychmiast. Jeśli nie otrzymają prawdziwego objaśnienia, dojdą do własnych konkluzji. Udawanie, że nic 
się nie dzieje, spowoduje w nich zamęt, lęk i poczucie winy. Dzieci mają skłonność do myślenia, że są powodem 



problemów. Mów im jasno, że nie są winne twoim kryzysom i problemom. 
 Mówiąc dzieciom o własnym wykorzystaniu, opowiadaj w sposób dostosowany do ich wieku. Nie trzeba im 
szczegółowych opisów. Zamiast nich wystarczą ogólne sformułowania, które objaśnią twój stan i przemówią do ich 
potrzeb: „Kiedy byłam mała mój tato bardzo mnie skrzywdził. Dlatego teraz muszę chodzić na tyle mityngów i tak często 
płaczę. Leczę się i chcę, byście wiedziały, że jeśli jestem przygnębiona, nie ma to nic wspólnego z wami. Kocham was, i 
mam dla siebie dobrą pomoc. Z czasem będzie coraz lepiej.” 
 Jeśli dzieci chcą wiedzieć więcej, zapytają. Na przykład jeśli sześciolatek pyta: „Czym cię zranił twój tato?” 
możesz podać parę informacji: „Kiedy miałam pięć lat, kazał mi dotykać jego siusiaka. To było wstrętne i strasznie się 
bałam.” Jeśli czternastolatka pyta: „Co ci zrobił wujek Bobby, że było to tak okropne?” możesz mówić bardziej wprost: 
„Gwałcił mnie, bił i groził śmiercią, gdybym komuś powiedziała.”  
 Na każde pytanie odpowiadaj uczciwie, zawsze podając informacje, jakich potrzebuje dziecko w danym wieku. 
Nigdy jednak nie przytłaczaj go takimi aspektami wykorzystania, z którymi może sobie nie dać rady. 
 Jeśli odpowiadając na pewne pytania czujesz się niezręcznie, powiedz o tym dziecku, zachowując spokój i 
postawę szacunku wobec niego: „Nie jestem gotowa mówić ci o tym więcej, ale wiedz, że strasznie się wtedy czułam i 
tak samo nieraz czuję się dziś, lecz to nie ma nic wspólnego z tobą. Kiedyś, jak będzie mi łatwiej, odpowiem ci szerzej na 
twoje pytania.”  
 Także jeśli twoje dzieci są już dorosłe, powinny się dowiedzieć. Matka pięciorga dorosłych już dzieci tak 
wspomina wpływ, jaki ujawnienie wywarło na jej rodzinę: 

 Powiedziałam dzieciom o kazirodztwie, gdy pracowałam w rodzinnym centrum kryzysowym. Zaskoczyło je 
to, ale okazały zrozumienie i wiele wsparcia. Miały mieszane uczucia do dziadka: „Trudno mi uwierzyć, że to 
zrobił;” „Nie dziwię się teraz, że go nie cierpisz;” „Kurczę! A dla mnie był taki miły!” Sprzeczne uczucia nie 
opuszczają ich zresztą do dziś.  
 Obie moje córki wiedzą wszystko o wykorzystaniu mnie przez ojca. Mieszkają w tym samym mieście, co on, i 
bywają u niego na posiłkach. Mówią: „Dla nas dziadek był zawsze dobry. Nie akceptujemy tego, co ci zrobił, ale 
chcemy z nim mieć kontakt.” Odwiedzają go, ale rozumieją, dlaczego ja tam nigdy nie bywam.  
 Każde z moich dzieci miało inne zapotrzebowanie na informacje. Najstarszy syn w ogóle do tego nie wraca. 
Pozostałe - tak. Staram się ich nie obciążać. Jeśli nie chcą lub nie czują się gotowe, szanuję to i milknę. 
Kontaktujemy się tak, jak się da. Dzięki temu jeszcze bardziej cenię sobie więź z nimi.  

 Jeśli twoje dzieci nie chcą więcej słyszeć o twoim wykorzystaniu seksualnym czy problemach z leczeniem, nie 
nalegaj. Możliwe, że potrzebują czasu na zasymilowanie tej informacji. Oczywiście nie znaczy to, że musisz cenzurować 
przy nich każde swoje słowo; nie oczekuj tylko, że dadzą ci wsparcie lub będą słuchać z empatią. Wystarczy, że dałaś im 
podstawową informację i zostawiłaś je z nią.  
 Jak z każdym trudnym problemem, nie wystarczy raz omówić wykorzystania i skutków. Rozmowy o tym z 
dziećmi to proces - jedna z dróg tworzenia bezpiecznego środowiska rodzinnego poprzez otwartość i dzielenie się.  

 Kazirodztwo nie jest już tajemnicą w naszej rodzinie. Jestem zdecydowana na najprawdziwszą więź z 
dziećmi, na jaką mnie stać w tym momencie. Kazirodztwo nie jest jedynym tabu, o jakim musieliśmy zacząć 
mówić. W większości rodzin mnóstwo spraw jest utajnione. Mówię o kazirodztwie mego ojca, alkoholizmie 
dziadka, homoseksualizmie wujka, o moim lesbijstwie, o moim leczeniu - o wszystkich trudnych sprawach.  

Wytyczanie granic 

 Jeśli twoje własne granice były naruszane w dzieciństwie, jako matka możesz mieć problem z ich właściwym 
wytyczaniem wobec własnych dzieci, albo z oceną, co jest właściwe, a co nie.  

 Kiedy przyszły na świat moje dzieci, poczułam z nimi prawdziwą więź. Pierwszą moją prawdziwą więź w 
życiu - fizyczną, emocjonalną intelektualną i duchową. To mnie przytłaczało i paraliżowało, gdyż bałam się 
śmiertelnie naruszyć je czy wykorzystać. Przez lata wracały mi te obawy.  

GRANICE EMOCJONALNE 
 Czytelne granice emocjonalne pozwalają rodzicowi na przeżywanie siebie w odrębności od swoich dzieci. 
Zdajesz sobie sprawę, że one nie myślą ani nie czują w taki sposób, jak ty. I nie powinny. Ich interesy i potrzeby są inne 
od twoich i niekoniecznie biorą pod uwagę twoje. Zachowując własną indywidualność i pozwalając dzieciom na 
zachowanie ich indywidualności, sprawiasz, że ich życie nie stanie się twoim, a twoje - ich. Taka postawa oznacza 
szacunek i zdrową więź, choć nie jest to proste, zwłaszcza dla dorosłych ofiar.  

 Ja wierzę w wygodę. Uwielbiam komfortowe ciuchy. Zawsze wkładam na siebie co popadnie, byle było mi w 
tym wygodnie. Z kolei moja córka jest strasznie wybredna i bardzo uważna, w co się ubiera. Uwielbia ozdobne 
kryzy, koronki, nastroszone włosy, kokardy i w ogóle jest bardzo wykwintna. Nie znosi jak się gdzieś pobrudzi i 
często się przebiera. Nieraz tracę cierpliwość lub chcę, by posiedziała w bałaganie lub się usmarowała, ale to nie 
jej styl. I respektuję ją.  

 Dzieci mają prawo do własnych upodobań, pomysłów i wierzeń. Mają prawo do samotnych chwil, zadumy, 
innych poglądów i do prywatności. Mają też prawo same dobierać swoich towarzyszy zabaw. Rodzice, którzy dbają o 
swoją prywatność, odkrywają zwykle, że to samo naśladują ich dzieci. Trzylatek potrafi zamknąć się w swoim pokoju z 
ulubionym misiem lub zażądać, abyś pukała, gdy do niego chcesz wejść. Jeśli dzieci nie mają własnych pokoi, znajdują 



sobie jakiś kąt w domu, na podwórku lub w ogrodzie, gdzie czują się najswobodniej. Szanuj te miejsca. Szanuj ich 
potrzebę samotności, odrębności i własnej przestrzeni. Muszą mieć gdzie rysować, czytać, majstrować, szyć, rozrzucać 
rzeczy lub po prostu marzyć.  
 Nie jest właściwe robienie z dzieci swoich powierników w osobistych sprawach, ani też szukanie u nich pociechy, 
aprobaty, sympatii, uznania czy doradztwa. Twoja emocjonalna bliskość z nimi powinna być nastawiona na ich potrzeby, 
nie twoje. Jeśli nie jesteś pewna poprawności swoich granic emocjonalnych, zwracaj uwagę na reakcje. Jeśli dzieci cię 
odpychają to znaczy, że za bardzo się zbliżyłaś; pozwól im więc na większy dystans i przestrzeń. Bądź osiągalna wtedy, 
gdy one chcą się zbliżyć, nie ty. Nie narzucaj się im i nie wczepiaj się w nie.  

GRANICE SEKSUALNE 
 Rodzicom zdarza się miewać zmysłowe odczucia w kontakcie z dziećmi. Pielęgnacja, zwłaszcza najmłodszych 
jest z natury bardzo fizyczna i nie jest niespotykane, że matce (lub ojcu) może przemknąć przez głowę jakaś myśl czy 
impuls seksualny. Jeśli uczucia te są sporadyczne, przelotne i nie przymuszające cię do zatrzymywania na nich uwagi, 
prawdopodobnie mieszczą się w normie. Jeśli jednak seksualne pożądanie dziecka jest u ciebie częste, uporczywe lub 
silne, natychmiast znajdź pomoc psychologiczną dla siebie.  
 W żadnym wypadku nie idź za tymi impulsami i nie działaj według nich. W żadnym wypadku nie rozmawiaj o 
swoich pożądaniach z dziećmi. Jeśli nie dochowasz tego, zaczniesz wykorzystywać seksualnie własne dzieci. Zadbaj też o 
to, by nie mogły być świadkiem aktów seksualnych, obnoszenia się po domu z golizną i aby nie miały dostępu do 
pornografii.
 Miej świadomość, że dzieci często sprawdzają granice, nie tylko w sferze seksualnej. To ich prawo i ich natura. 
Eksperymentują z bliskością fizyczną, intymnością i uczuciowością. Mogą próbować dotykać ciebie w intymne miejsca czy 
swoimi intymnymi miejscami dotykać ciebie. Jeśli twoje dziecko sprawdza cię w ten sposób, stanowczo postaw mu 
granice, ale nie wycofuj się emocjonalnie.  

 Kiedy mój syn miał osiem lat, parokrotnie próbował pocałować mnie „z języczkiem.” Możliwe, że widział, jak 
całuję się z mężem, ale i możliwe, że zainteresował się pod wpływem telewizji, gdzie pokazuje się pełno 
erotycznych zachowań. Ponieważ wyglądają one pociągająco, próbował sprawdzić, jak to jest. Za każdym razem 
mówiłam mu, że nie może tego robić ze mną, gdyż jestem jego mamą. Powiedziałam, że wiem o jego ciekawości, 
ale z próbowaniem będzie musiał poczekać, aż będzie starszy i znajdzie sobie dziewczynę w podobnym wieku. Nie 
rezygnował jednak. W końcu kazałam mu przestać. Zaczął płakać i błagać: „jeśli pozwolisz mi ten raz, obiecuję, 
że więcej nie będę.” Powiedziałam, że absolutnie wykluczone, dodając, że zamiast tego może mieć trzy inne 
życzenia, które spełnię. Poprosił o rolkę kolorowej taśmy klejącej, kołysankę na dobranoc i partię Chińczyka.  

 Opowieść ta pokazuje, jak niewinne są dzieci i ich „pożądania” seksualne i jak ważne jest jasne pokazywanie im, 
co jest dopuszczalne w fizycznym kontakcie z rodzicami, a co nie. Jesteś odpowiedzialna za to. Jeśli zaznają 
poszanowania i właściwych granic seksualnych w domu i jeśli nie macie tematów tabu, to w razie gdyby ktoś próbował je 
wykorzystać lub molestował seksualnie, powiedzą o tym. A to pozwala na szybką, właściwą reakcję. 

LĘK PRZED POPEŁNIENIEM NADUŻYĆ 
 Część ofiar-matek przechodzi przez okres poczucia dyskomfortu, płynącego z lęku przed swoim intruzywnym 
zachowaniem, wykorzystaniem dziecka czy przekroczeniem jego granic: 

 Muszę być nieustannie świadoma własnej odrębności i granic. Zawsze gdy mam z dziećmi fizyczny, bliski 
kontakt, lub przez dotyk okazuję im ciepło i miłość, muszę równolegle być czujna: „Czy to jest w porządku? Czy 
ich czymś nie naruszam? Czy czasem moje zachowanie nie ma to podtekstu erotycznego? 

 Obawy tego rodzaju i obsesyjna czujność jest czymś normalnym u ofiar, które doznawały wykorzystania w 
dzieciństwie, a ich granice były łamane. Możesz mieć intruzywne myśli o wykorzystaniu dziecka lub gwałtowne uczucia, 
jednak jeśli naprawdę mocno zaangażowałaś się w swoje zdrowienie, to raczej nieprawdopodobne jest, byś teraz zaczęła 
popełniać seksualne nadużycia, o ile nie popełniałaś ich wcześniej. (Jeśli zdarzyło ci się wykorzystać dziecko, zajrzyj do 
dalszej sekcji tego rozdziału: Jeśli sama molestowałaś dziecko, na str. 296.) Jeśli nadal boisz się o swoje seksualne 
zachowania, skonsultuj się z terapeutą specjalizującym się w leczeniu napastników, by ocenić czy jest to realne 
zagrożenie czy tylko twój lęk. Lęk jest w porządku, jest czymś  częstym u ofiar. Nie są w porządku zachowania seksualne 
wobec dzieci. Są potwornym złem.  

ZDROWY, BEZPIECZNY DOTYK 
 Dzieci powinny mieć prawo mówić „nie” dotykaniu ich, nawet jeśli jest to dotyk matki. Ilekroć sygnalizują taką 
niechęć, szanuj ich wolę. Dawaj im odczuć, że ich ciała należą tylko do nich i nikt nie ma prawa ich dotykać, gdy tego nie 
chcą. Jeśli nie jesteś pewna, czy dziecko chce fizycznego kontaktu z tobą, pytaj je: „Chcesz się teraz do mnie przytulić?” 
„Chcesz usiąść mamie na kolana?” - itd. No i oczywiście mów: „Powiedz wujkowi (cioci) dobranoc” zamiast „Pocałuj 
wujka (ciocię) na dobranoc.” Jest wiele sposobów, by upewniać dzieci, iż mają kontrolę nad swoim ciałem i swoimi 
granicami. Okazywanie troski, ciepła i uczuć powinno uwzględniać ich potrzeby, a nie potrzeby czy kaprysy opiekujących 
się nimi dorosłych.  
 Nie możesz jednak być przesadnie ostrożna, by nie pozbawiać dzieci podstawowego ludzkiego kontaktu.  

 Z zasady nie dotykam nikogo ani nie pozwalam, by ktokolwiek dotykał mnie. Ze względu na moje dawne 
doświadczenia, dotyk ma dla mnie koszmarną konotację. Gdy przyszły na świat moje dzieci, musiałam podjąć 



świadomą decyzję w kwestii fizycznych kontaktów z nimi. Nie chciałam pozbawiać ich zdrowego, bezpiecznego 
dotyku, którego sama nie miałam. Decyzja postawiła mnie przed dylematem: „No dobrze, ale kto to zrobi?” Nie 
było nikogo innego, ani drugiej mnie, więc musiałam przełamać swój opór. W ten sposób rodzenie dzieci i 
fizyczne kontakty z nimi stały się częścią mojego zdrowienia. 

 Im więcej uczysz się troski o samą siebie, tym lepiej będziesz umiała zatroszczyć się o swoje dzieci. W miarę, 
nabywania zaufania do własnej zdolności chronienia granic, coraz swobodniej będziesz się czuła, dając im ciepłe, 
bezpieczne pieszczoty, jakich potrzebują. Sama też odczujesz przyjemność i ciepło z macierzyńskiej bliskości.  

 Nieraz wieczorami, gdy czytam córeczce baśnie i całuję ją na dobranoc, wzruszam się widząc, jak dobrze 
wtedy się czuje. Mięciutko, ciepło klei się do mnie, aż czuję jej dziecięcy zapach. Uwielbiam tę fizyczną, 
macierzyńską bliskość.  

Dość silna, by być wrażliwa 
Wychowywanie dzieci w taki sposób, który uczy je cenić wartość ludzkiego życia - wartość indywidualności, odrębności i 
osobistych granic, na czele z ich własnymi - to najlepszy sposób położenia tamy ich dalszemu wykorzystywaniu. W 
społeczeństwie, które gloryfikuje przemoc, permisywność seksualną, niesprawiedliwość i chore stereotypy płci, praca w 
tym kierunku przysparza o zawrót głowy. W mediach, reklamach i pozostałym warunkowaniu nas przez kulturę, chłopcy 
wdrażani są do intruzywności, brutalności i nieczułości, a dziewczęta - do pasywności i uległości w zaspokajaniu cudzych 
potrzeb. A wszyscy uczymy się tłumić bolesne przeżycia i ignorować własne, podstawowe potrzeby. Jako rodzice, 
toczymy dziś nierówną walkę o przekazanie naszym dzieciom takich postaw i wartości, jakie pomogą im stawać się 
ludźmi zarówno silnymi, jak i wrażliwymi - ludźmi szanującymi tak siebie, jak i innych. Tylko osoby bardzo silne stać na 
delikatność i wrażliwość.  

Ochrona własnych dzieci 

 Kiedyś pewien młody facet w kościele zaczął zwracać uwagę na moją córeczkę. Był dla niej szczególnie miły i 
mała połknęła haczyk. Zaczął przychodzić do nas do domu i kiedyś poprosił o pozwolenie zabrania jej na rowery. 
Zgodziliśmy się. Byłam zachwycona jego opiekuńczością. Zaczął zabierać ją do siebie do domu. Robił jej zdjęcia. 
Pozwalałam, by zabierał ją dzień w dzień. Kiedyś zobaczyłam te zdjęcia. Siedziała na konarze drzewa, w kuszącej, 
seksualnej pozycji, z podwiniętą sukienką, rozłożonymi nogami i pokazywała majteczki. Pamiętam, że patrząc na to 
czułam się nieswojo, ale ani ja ani mąż, nic nie wiedzieliśmy o pedofilach i molestowaniu dzieci. 
 Jego spotkania z nią trwały do momentu, aż ktoś z zadzwonił do nas z informacją, że on robi te rzeczy także z 
własnymi dziećmi. Wtedy polecieliśmy do diakona, by położył temu kres. Skontaktował nas ze świadomym 
psychologiem, który powiedział: „To pedofil. Niech państwo trzymają swoje dzieci jak najdalej od niego.” Wtedy 
zaczęłam chronić moją córeczkę. To było już wiele lat temu, ale do dzisiaj nie umiem z nią o tym porozmawiać. 
Boję się, że on zrobił jej coś o wiele gorszego, niż tamte zdjęcia - coś czemu nie zapobiegłam. To byłoby dla mnie 
nie do zniesienia.  

 Jeśli dorosła ofiara nie pamięta własnego wykorzystania, lub nie uświadamia sobie jego druzgoczących skutków, 
najprawdopodobniej nie będzie umiała rozpoznać zagrożenia ani oznak wykorzystania u własnych dzieci. Bez pomocy 
terapeutycznej nie będzie też wierzyć ich relacjom ani umieć odpowiednio zareagować. Gdy, nieprzygotowana, staje w 
obliczu wykorzystywania własnych dzieci, może zareagować zamrożeniem uczuć, dysocjacją lub  paraliżem woli:  

 Kiedy usłyszałam, że mój brat molestuje seksualnie jedną z moich dziewczynek, wymiękłam. Zapadłam się w 
siebie, jak nieprzytomny upiór. Czułam się jakbym z powrotem miała dziewięć lat i była w łóżku z moim oprawcą. 
Bezwolna, jakbym miała biegać podczas snu. Słyszałam własne słowa, jakby wypowiadał je ktoś inny: 
„Naprawdę? On? To okropne.” Starsza córka krzyczała: „Mamo, musisz coś z tym zrobić!” ale ja tego nie czułam i 
nie wiedziałam co. Jakby mi ktoś założył blokadę na koło. Jedyne, co znałam i umiałam, to unikać tej 
świadomości.  

 Sytuacja wcale nie musi być dla dziecka drastyczna, by potrzebowało twojej ochrony. Nieświadoma ryzyka, 
możesz pozwalać, by córeczka bawiła się w domu znajomego bez twojej, lub innej, pewnej kontroli. Możesz nie 
zorientować się, że młoda niańka molestuje twojego synka w pieluchach. Zagrożenia są zresztą nie tylko natury 
seksualnej. Możesz nie umieć zareagować, gdy twoje dziecko ma napastliwego, gnębiącego nauczyciela muzyki, 
intruzywną opiekunkę w przedszkolu, czy straszącego piekłem katechetę.  

 Boli mnie świadomość, że przeniosłam wiktymizację na dzieci, ponieważ nie rozwiązałam problemów z 
opieką nad nimi. Zawsze starałam się omijać trudności i oto skutek. Wprawdzie nie dopuściłam się bicia ani 
molestowania, lecz nie traktowałam ich z miłością, szacunkiem Dostały ode mnie przekaz, że nie będę (Nie wiem 
jak? Boję się? Nie zależy mi?) dbać o nie ani ich chronić. Gdy widzę, jak łatwo jest mi tkwić w unieruchomieniu i 
oszukiwać się, że sytuacja nie jest zła lub sama się rozwiąże, łatwiej mi wybaczyć moim rodzicom - choć 
wybaczenie im ani na jotę nie czyni mnie sprawniejszą.  
 Jako ofiara wykorzystania najbardziej boję się konfrontacji. Tak zostałam wytrenowana. Teraz zaczynam 
pojmować, dlaczego w terapii mamy wpierw skonfrontować się z naszymi oprawcami i z tymi, którzy nas nie 
obronili. Muszę spotkać się z moimi nie nazwanymi lękami - ze strachem przed stanięciem po mojej stronie i 
stronie tych, których najbardziej kocham. Zawalczyć o siebie i o nich, by doświadczyć wzrostu i uzdrowienia 
kolejnego obszaru duszy. Jednak gdy życie daje mi okazję po temu, chowam głowę w piasek, czekając aż 



problem zniknie w jakiś magiczny sposób.  

 W interesie twojego rozwoju i uleczenia emocji leży spotkanie się z własnymi lękami i zdjęcie tych blokad. Dzięki 
temu dawne wspomnienia i wyuczone sposoby unikania przestają ci przesłaniać rzeczywistość i hamować działanie w 
imieniu własnych dzieci. Bez względu na to, jak trudne i bolesne jest przełamanie zaprogramowanych na całe życie 
wzorców ignorowania, omijania, zaprzeczania i ukrywania, tego właśnie wymaga się od nas jako rodziców. Jeśli je 
pokonasz - jeśli pokonasz samą siebie - nie tylko twoje dzieci będą bezpieczne, ale i ty staniesz się osobą odważną i 
pełną mocy sprawczej.  

NADOPIEKUŃCZOŚĆ 
 Nadopiekuńczość to karykaturalnie wyolbrzymione naturalne pragnienie dania dzieciom bezpieczeństwa. To 
zniewalająca ochrona. Jeśli jesteś osobą lękową, zwłaszcza jeśli nie wiesz jakie jest źródło twoich lęków, z łatwością 
zaczniesz obsesyjnie osłaniać swoje dziecko.  

 Zawsze na wylot prześwietlałam każdą osobę, która miała mieć dostęp do moich dzieci. Chodziłam za nimi 
krok w krok, wszystkiego pilnując i gdyby się dało nie odstępowałabym ich nawet na minutę. O wszystkim 
musiałam wiedzieć. Jeśli choć włos opadał nie tak jak powinien, poprawiałam. Nigdy nie pozwoliłam, by mąż je 
kąpał. Wtedy nie myślałam o tym, że mu nie ufam, ale najwidoczniej nie ufałam. Tak było póki nie zaczęłam 
przypominać sobie nadużyć seksualnych, jakie spotkały mnie w dzieciństwie. Nigdy nie wiedziałam skąd tyle we 
mnie kontroli i środków ostrożności.  

 Być może starasz cię zapewnić dzieciom bezpieczeństwo poprzez ograniczanie ich swobód i aktywności, jednak 
powinny one mieć zapewnioną mobilność i wolność. To prawo ich wieku i warunek rozwoju. Musisz przezwyciężyć swoje 
lęki i odkryć skąd pochodzą, by cię nie ponosiły.  

 Przeszłam przez to z moją córką, która chciała chodzić w krótkich spodenkach, a ja jej uparcie nie 
pozwalałam. Na szczęście przyjaciel, bardzo podobny do mojego brata, powiedział mi, że to co robię, jest moim 
nierealnym oczekiwaniem i naruszeniem jej: „Wiem, że masz doświadczenia z przeszłości, które nie dają ci 
spokoju. Ale czy chcesz przez to fundować małej zamieszanie wokół jej seksualności? Obarczasz ją wstydem z 
powodu tych zakazów. Czy ona chce czegoś złego?” Pomogło mi to wskoczyć z dziećmi na dobry tor. Przedtem 
obsesyjnie je kontrolowałam i czepiałam się o mnóstwo drobiazgów.  

 Jeśli nie jesteś pewna skali ograniczeń, jakie należy stawiać dzieciom, rozmawiaj z innymi rodzicami i radź się 
terapeutów. Zwroty od nich pozwolą ci pozbyć się nadopiekuńczości.  
 Pragnienie ochrony własnych dzieci jest uzasadnionym uczuciem, musisz jednak rozróżniać to, przed czym 
możesz i powinnaś je chronić, od tego, na co nie masz wpływu i na co powinnaś im pozwolić. Nawet jeśli jesteś 
wyjątkowo troskliwa i czujna, nie będziesz w stanie regulować wszystkich aspektów ich życia. Dzieci będą spędzały czas z 
osobami i sytuacjami, nad którymi ty nie masz kontroli, a z którymi one powinny mieć możliwość się zderzać. To ich 
prawo i potrzeba. Niech mają szansę uczenia się i nabierania wiary we własne siły poprzez zbieranie doświadczeń, błędy 
i radzenie sobie. Staraj się przygotować je jak najlepiej do życia, pokazując ja same mogą się chronić. Bierz głęboki 
oddech, puść je i odpuść sobie. 

UCZENIE DZIECI CHRONIENIA SIEBIE 
 Rodzice nieraz wahają się mówić z dziećmi na temat groźby wykorzystania seksualnego, gdyż boją się je 
wystraszyć. W rzeczywistości jednak są one świadome niebezpieczeństw. I boją się. Temat molestowania coraz częściej 
pojawia się w mediach, w wielu miejscach rozplakatowane są twarze zaginionych kiedyś maluchów i ich domniemane 
dzisiejsze portrety. Lęk nie sprzyja dzieciom w rozwijaniu wiary w siebie. Jako ofiara na pewno bardzo się bałaś, ale czy 
lęk cokolwiek ci pomógł? Czy ochronił cię przed wykorzystaniem? 
 Postaraj się, by twoje dzieci mogły nabierać zdolności chronienia siebie. Niech ta nauka zastąpi ich lęk przed 
samodzielnością i poleganiem na sobie. (Zajrzyj do działu „Bezpieczna, silna, wolna” w spisie literatury na końcu książki.) 
Dzieci powinny wiedzieć, że pewne wybory należą do nich - że mają prawo mówić nie i wołać o pomoc. Powinny odczuć, 
że są zdolne chronić się na wiele sposobów.  
 Kiedy moje dzieci były małe, powtarzałam im, żeby mówiły mi zawsze gdyby ktoś je dotykał lub zwracał się do 
nich w taki sposób, jaki je krępuje lub jest niemiły. Mówiłam, że tylko one mają prawo do swojego ciała i nikt nie 
powinien dotykać ich tam, gdzie nie chcą, lub skłaniać do dotykania kogoś tam, gdzie nie chcą. Nikt obcy, nikt z rodziny 
ani tak samo mama czy tata.  
 Kiedyś zdarzył się pewien incydent. Córeczka bawiła się przed domem z koleżanką, gdy pewien mężczyzna 
nawiązał z nimi rozmowę, dawał im cukierki i zapraszał, by wsiadły do jego do samochodu. Nie dały się zwabić i 
przybiegły do mnie z informacją. Gdy przyjechała policja, szybko zidentyfikowały mężczyznę na podstawie zdjęć; okazał 
się poszukiwanym od kilku miesięcy pedofilem. Po kilku godzinach ujęto go w okolicy, na próbach zwabienia następnej 
ofiary. Tak więc dziewczynki przyczyniły się do ujęcia go i skazania. 
 Upewniałam je obie w tym, jak ważnej rzeczy dokonały, że mogą być dumne z siebie, gdyż są silne i odważne. 
Podkreślałam, że dzięki nim ocalało wiele niewinnych małych dziewczynek. Pomagałam im czuć się na podwórku 
bohaterkami. Moja córeczka co pewien czas wraca do tego incydentu i rozprawia o tym, jak słusznie postąpiła. Pomaga 
innym dzieciom, by również wiedziały, że mogą się uchronić. Ma mocne oparcie w sobie. 

Jak radzić sobie z rodziną pierwotną lub z samym oprawcą 



 Jeśli zostałaś wykorzystana przez kogoś z krewnych, to możesz nie być pewna, czy masz prawo odmawiać 
dzieciom dostępu do swojej rodziny (lub rodzinie dostępu do swoich dzieci). Jeśli mają one trwałą więź z twoim np. 
ojcem, możesz mieć opór przed rujnowaniem im wizerunku dziadka. Albo uważasz, że zabieranie dzieci do domu twojego 
oprawcy jest w porządku, dopóki nie zostawiasz ich z nim sam na sam. Jednak podtrzymywanie, bez względu na 
wszystko, więzi z rodziną jest wyłącznie nakazem tradycji, religii i/lub naszego poczucia winy. Jeśli jesteś ofiarą 
kazirodztwa, nakaz ten zwraca się przeciw twoim dzieciom. Tymczasem nie jesteś dłużna swojemu oprawcy lojalności, a 
tym bardziej dawania mu okazji do kontaktów z nimi. Niech to, co ci kiedyś zrobił, ma odpowiednie reperkusje, a twoje 
dzieci - bezpieczeństwo.  
 W rzadkich wypadkach, gdy twój oprawca przeszedł terapię i głęboką transformację wewnętrzną -  kiedy 
naprawdę trwale zmienił swoje życie - to uważnie nadzorowane wizyty mogą wchodzić w grę. Do twojej 
odpowiedzianości należą - i od twojej odpowiedzialności zależą - przytomne i konsekwentne decyzje w sprawie 
kontaktów dzieci z twoim dawnym oprawcą czy rodziną pierwotną.  
 Jeśli decydujesz się zerwać te więzi, zwykle jest to bolesne. „Nie mam dziadków, wujków ani ciotek dla moich 
dzieci. Wiem, że to jedyne wyjście, ale wciąż tęsknię za liczną dalszą rodziną” - mówi jedna z matek. Jeśli przerywasz 
wizyty u dziadków (lub jeśli kładziesz kres ich wizytom u ciebie), powiedz dzieciom, dlaczego. W sposób dostosowany do 
ich wieku, ale koniecznie to wyjaśnij. Chronienie iluzji i kłamstw na temat doznanych nadużyć, chroni oprawcę oraz 
rodzinny wzorzec zaprzeczania i ścisłej tajemnicy.  
 Jeśli twoi krewni nie spełniają wymogów zdrowej dalszej rodziny, możesz znaleźć innych kandydatów na to 
miejsce. Jeśli się rozejrzysz, zapewne znajdziesz jakieś bliskie osoby, które uwielbiają dzieci i mogłyby stanowić dla nich 
wzorcowy model. (Po więcej informacji na temat radzenia sobie z krewnymi, zajrzyj do działu: „Rodzina pierwotna” na 
następnych stronach.) 

TERAZ TY JESTEŚ RODZICEM 
 Kontaktując się z tymi członkami rodziny, którzy cię nie wykorzystywali, również możesz spotkać się z ich strony 
z zachowaniami nie do przyjęcia dla ciebie. Mogą dawać twoim dzieciom więcej cukierków lub więcej pieniędzy, niż ty 
uważasz za odpowiednie. Mogą mówić im, by nie płakały, ośmieszać je, zawstydzać, zmuszać do jedzenia lub dawać im 
klapsy.  
 Jeśli są to te same ich zachowania, jakimi częstowali cię w dzieciństwie, pierwsza twoja reakcja na nie może być 
identyczna jak wtedy. Być może zamrażałaś się, przytakiwałaś im, dystansowałaś się, dysocjowałaś lub przeczyłaś swoim 
prawdziwym uczuciom, jednak teraz to ty jesteś rodzicem. Pamiętaj o tym. To ty ustanawiasz zasady relacji dla siebie i 
twoich dzieci. Ty jesteś odpowiedzialna za kontrolę nad sytuacją i ty występujesz teraz z pozycji osoby decydującej.  

 Byliśmy na obiedzie u moich rodziców i syn wylał na siebie wodę mineralną. Matka zaczęła wrzeszczeć na 
niego, że niedbale siedzi, że stawia szklankę na brzegu, nie uważa, wierci się i że w ogóle jest niezgułą. To było 
mi tak dobrze znane, że na minutę aż mnie zatkało. Zmrożona, patrzyłam na wylaną wodę, jakbym znów była 
małym dzieckiem. Potem spojrzałam na twarz mojego syna - wystraszoną, z szeroko otwartymi oczami, 
zdruzgotaną, bliską płaczu - i... zebrałam się w sobie. Zdecydowanym tonem powiedziałam matce, że to jest 
bardzo nie w porządku z jej strony. Każdy niechcący czasem coś wylewa, a przede wszystkim to ona nie ma 
prawa na niego wrzeszczeć. Zaprowadziłam go do kuchni, wytarłam ręcznikiem i przytuliłam mówiąc, że nie zrobił 
nic złego i że nikt nie ma prawa drzeć się na niego, nie tylko babcia.  

Twoje dzieci powinny to wiedzieć 

Sięgamy tutaj do książki Flory Colao i Tamar Hosansky: Twoje dzieci powinny to wiedzieć - świetnego podręcznika jak 
uczyć dzieci rozpoznawać niebezpieczne i raniące sytuacje, jak uczyć je uciekać od nich, jak uczyć je chronić się przed 

napaścią i wykorzystaniem i jak znajdować bezpieczeństwo i czuć własną moc sprawczą.  

Aby nauczyć dzieci zasad bezpieczeństwa i zdolności chronienia siebie, musisz do nich mówić krótko i zwięźle. Proste, 
praktyczne informacje powinny być podawane w podobny sposób, jak w instrukcji przeciwpożarowej. W takiej formie 
łatwo je zapamiętać i zastosować w sytuacji, gdy może być mało czasu na reakcję. Ochrona siebie może być dla dziecka 
czymś tak prostym, jak przejście na drugą stronę ulicy w przypadku, gdy ktoś za nim idzie; nie odpowiadanie na pytania 
zadawane przez kogoś przez telefon; nie otwieranie drzwi obcym; mówienie „nie;” krzyk, wołanie czy robienie sceny; 
kierowanie się w stronę ludzi; dzwonienie po pomoc; ucieczka; spokojne mówienie do napastnika; udawanie współpracy 
z napastnikiem; fizyczny opór. Odpowiedni stan ciała i umysłu pozwala dzieciom czuć się swobodnie i bezpiecznie. Stan 
ten, to przekonanie, że ich bezpieczeństwo jest ważniejsze niż uczucia intruza. To wiedza, że mają kontrolę nad swoim 
powodzeniem w życiu.  
 Aby dzieci mogły skutecznie zapobiegać swojemu wykorzystaniu, muszą im być nadane prawa - szczególnie 
prawo do własnego ciała i uczuć. Oto najważniejsze z nich:  

PRAWA DZIECKA DO BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO: 
 Masz prawo do zaufania własnemu instynktowi obronnemu lub czuciu się nieswojo. 
 Masz prawo do prywatności i własnego terytorium. 
 Masz prawo do mówienia „nie” niemiłemu dotykowi, bliskości lub towarzystwu. 
 Masz prawo do kwestionowania autorytetu dorosłej osoby i mówienia „nie” jej żądaniom lub propozycjom. 
 Masz prawo do kłamstw, wykrętów i nie odpowiadania na pytania. 



 Masz prawo do nie przyjmowania prezentów. 
 Masz prawo do bycia nieposłusznym i odmawiania pomocy. 
 Masz prawo do ucieczki, krzyku i robienia scen; 
 Masz prawo gryźć, kopać i bić. 
 Masz prawo prosić o pomoc i wołać o ratunek 

Przekazując dziecku te prawa, staraj się być konkretna i prosta w słowach - używaj słów, które ono rozumie. Poprzez gry 
imaginatywne i „co-by-bylo-gdyby,” odgrywanie ról, fantazje czy przykłady z twojego dzieciństwa, zachęcaj je do 
myślenia o własnym dobru. Zawsze doceniaj i chwal wkład dziecka - pomoże mu to rozwinąć zdolność spontanicznego 
rozwiązywania problemów i nieoczekiwanych sytuacji.  

Jeśli twoje dziecko jest wykorzystywane 

 Gdy twoje dziecko opowiada ci, że jest lub było wykorzystywane seksualnie, wierz mu. Dzieci bardzo rzadko 
zmyślają na ten temat. Mogą na różne sposoby sygnalizować nam o nadużyciach - informacje o tym podałyśmy w części 
drugiej w sekcji: „W jaki sposób dzieci ujawniają” na str. 45. Jeśli masz podejrzenia, że twój partner, twój dawny 
oprawca, ktoś inny z rodziny, katecheta czy niańka molestuje twoje dziecko, niezwłocznie zacznij przeciwdziałać. 
Niezliczone rzesze dorosłych ofiar trwają w iluzji, że to trafiło się tylko im (czyli „innym już nie może”), by odkryć po 
latach, że ich własne dzieci, wnuki, a nawet prawnuki również zostały wykorzystane.  
 Kiedy dobiegająca sześćdziesiątki Barbara Hamilton rozpoczęła swój proces zdrowienia, z przerażeniem odkryła, 
że w jej rodzinie molestowanie zataczało rozległe kręgi:  

 Moje zdrowienie zawisło na włosku, gdy dowiedziałam się, że obie moje córki też są ofiarami. Zresztą nie 
tylko jego. Ból jaki wtedy przeżyłam był jeszcze większy, niż pochodzący z mojego wykorzystania. Trudno mi to 
opisać. To pułapka w jaką wpada wiele wykorzystanych matek. Poczułam się kompletnie zdruzgotana. Nokaut. 
Nie zostało miejsca na to poczucie „aha,” jakie pozwalało mi radzić sobie z własną traumą. 
 Ci faceci, poczynając od mojego ojca, którzy okradli mnie z dzieciństwa, życia i nawet wspomnień, z tego 
samego okradli moje dziewczynki. Obrabowali w ten sposób wszystkie kobiety dorastające w naszej rodzinie. 
Czułam się, jakby wisiała nad nami jakaś potężna siła zła, usiłująca zetrzeć nas z powierzchni ziemi - koszmarna 
rzeka nadużyć ze strony mężczyzn. Toczone jej falami i uczepione siebie jak koła ratunkowego, wpadałyśmy w 
kolejne katarakty i kipiele. Nie umiałam oddzielić się od nich; były przecież mniejsze, o wiele bardziej bezradne i 
zagrożone utonięciem.  

 Chociaż odkrycie, że ofiarami padły również twoje dzieci, może działać naprawdę druzgocząco, nie masz jednak 
innego wyjścia niż wykrzesać z siebie siłę i zacząć je chronić. Jeśli trzeba, zabierz dzieci z przedszkola. Przestań chodzić 
do rodziców. Zwolnij niańkę. Nie wpuszczaj więcej brata. I w żadnym razie nie myśl, że wykorzystanie to oderwany 
przypadek, który się więcej nie powtórzy. Jest dokładnie na odwrót.  
 Cała twoja rodzina jest w kryzysie, a tylko ty jesteś tą, która może - i musi - złamać milczenie i sprowadzić 
pomoc. Dzwoń do telefonu zaufania, co centrum kryzysowego w rodzinie, do niebieskiej linii, do fundacji Dzieci Niczyje. 
Tam znajdziesz pomoc lub zostaniesz skierowana. Dzwoń do twojej organizacji kobiecej, do kuratora i prokuratora. 
Opowiedz wspierającym cię przyjaciołom. Mimo, że zgłaszanie wykorzystania może być dla ciebie trudne i nieraz 
traumatyzujące, nie wahaj się. To najważniejsza rzecz dla twoich dzieci, dla ciebie, dla twojej rodziny i nawet dla samego 
napastnika.  
 Ludzie, u których będziesz interweniować, zajmują się tym zawodowo. To ich absolutna powinność, by kłaść 
kres wykorzystywaniu. Zgłoszenie przyczyni się do ochrony twoich dzieci (i nieraz nie tylko twoich). Da im jasną 
informację, że nie są niczemu winne i zasługują na bezpieczeństwo i troskę. Gdy oprawca poniesie konsekwencje - 
choćby tylko eksmisję - przekonają się, że to on jest winien, nie one. Poza tym, zwykle dopiero prokurator i sprawa 
sądowa prowadzi do unieszkodliwienia napastnika i zmusza go do terapii.  

ODEJŚCIE OD NAPASTNIKA 

 Pamiętam, że jeszcze jako dziecko mówiłam: „Nigdy nie będę taka, jak matka. Nigdy nie pozwolę, by coś 
takiego spotkało moje dzieci. W razie czego postawię się mężowi.” Teraz, patrząc wstecz na moje życie, widzę, że 
postępowałam identycznie jak ona. Wierzyłam, że zerwałam z nimi wszystkimi i jestem inna, bo przecież wiem. 
Wierzyłam, że moim dzieciom nic nie może się stać. Tymczasem stało się. Dokładnie to samo. Byłam ślepa! Byłam 
kopią matki. Wyszłam za faceta, który był mentalną kopią ojca i zafundował mi „powtórkę z rozrywki.” 
Maltretował mnie fizycznie, psychicznie i molestował naszą córeczkę.  

 Jeśli żyjesz w związku z pedofilem, jedynym wyjściem jest doprowadzić do tego, by zabrano go z domu, lub 
samej wyprowadzić się z dziećmi. Dzieci nie mogą żyć z oprawcą pod jednym dachem.  
 Wyrzucenie napastnika lub odejście od niego może cię przerażać. Sprzeciwia się bowiem przekazom, jakie 
wyniosłaś z domu i jakich pełno w naszej kulturze. „Rodzina powinna zawsze być razem.” „Czcij ojca swego i matkę 
swoją.” „Przebacz i zapomnij.” „Bóg nad wszystkim czuwa -zostaw to Jemu.” „Ojciec jest głową rodziny.” Okoniem staje 
też lęk przed utratą zaplecza finansowego. Jednak żadne z tych „powodów” nie usprawiedliwiają poświęcania twoich 
dzieci.  
 Istnieją zajmujące się kazirodztwem organizacje, które stawiają sobie za cel reunifikację rodziny. To może być 



bardzo niebezpieczne. Reunifikacja jest do przyjęcia tylko wtedy, gdy służy najlepszym interesom dziecka; w przypadku 
rodziny kazirodczej, to prawie niespotykane przypadki. Pedofile i seksualni napastnicy nie stają się bezpieczni dla dzieci 
po paru miesiącach terapii. Mało kto z nich chce rzeczywiście porzucić swoje zachowania, stanąć w prawdzie o sobie i 
całkowicie się zmienić. Dla dziecka bez porównania lepsze jest życie w trudnej sytuacji finansowej, a nawet przymieranie 
głodem przy jednym chroniącym je rodzicu, niż życie w zasięgu oprawcy. (Więcej praktycznych wskazówek na temat, jak 
zmienić sytuację zagrożenia wykorzystaniem, znajdziesz w: „Rozpoznawanie złych relacji” na str. 244 i „Przemoc 
domowa, gwałt, molestowanie seksualne” na str. 567.) 

Przerwanie traumatycznego łańcucha: mówi Dana 

Dana, ofiara wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, córka ofiary i matka ofiary, postawiła eks-męża przed 
sądem gdy okazało się że molestował ich córkę, Christy. Mówi o oporze swojej rodziny i o swoim wyizlowaniu z niej, 
z czym spotkała się wskutek swojej interwencji i przerwania łańcucha traumy. (Więcej o sobie Dana opowiada na 
nast.. stronach, 304) 

 „Dana, o co ty robisz taką aferę?” - skoczyła na mnie teściowa, gdy spotkałyśmy się w sądzie. „Christy! Czy ty 
masz pojęcie, co on jej zrobił!?” - odparłam. „Jasne!” - odrzekła - „że Jack na prawo i lewo rozdawał klapsy, mnie i 
dzieciom, ale czy to komuś zaszkodziło? Wszyscy mamy się świetnie!” Nie chciała zderzyć się z faktem, że jej syn jest 
sprawcą jakichkolwiek nadużyć na niej, na mnie i na dzieciach, nie mówiąc o molestowaniu seksualnym. Nie chciała 
zobaczyć, że pozwalała na to - że dopuściła, by to samo, co spotkało ją, spotkało też jej dzieci i jej wnuki. 
 Potem, podczas obiadu z moją babcią ze strony matki, chciałam dowiedzieć się od niej czegoś więcej o tym, co 
się ze mną działo, jak byłam mała. Babcia wypaliła: „Musisz te sprawy ciągle wywlekać!? A co to za różnica?” 
„Olbrzymia” - odparłam i zadałam jej pytanie: „A czy pamiętasz, co się działo gdy ty byłaś mała?” Żachnęła się: „No 
pewnie! Rodzice żarli się ze sobą, bo matka zawsze tak się stawiała ojcu, że musiał ją tłuc. Ona specjalnie ściągała na 
siebie jego gniew.” 
 Oto są dwie kobiety, matriarchinie swoich rodów, co połączyły się moim małżeństwem, by powołać na świat 
Christy. Ileż w nich samozadowolenia! Żadna z nich nie zamierzała spojrzeć w oczy prawdzie - zobaczyć, jak dawne 
nadużycia uformowały wzorce naszych dzisiejszych zachowań: to, jak reagujemy w związkach, jak traktujemy własne 
dzieci i jaki dajemy im przekaz na temat ich własnej wartości i roli w życiu. Nic dziwnego, że trauma kroczyła przez 
generacje.  
 Aż nie chce mi się wierzyć, że jestem jedyną osobą z tych dwu rodzin, która przejrzała i zareagowała - jedyną,  
gdy moja babka miała dziewięcioro dzieci, macocha była jednym z jedenaściorga, a ojczym miał dziesięcioro rodzeństwa. 
Ntkt z tego tłumu nie pisnął nawet słowa. Ani spośród tłumu ich dzieci i wnuków. Jestem jedyną wołającą na pustyni: 
„Hej, czy nikt z was nie widzi problemu” Czuję się potwornie samotna. No ale ktoś musiał ruszyć się pierwszy i przerwać 
ten cykl. To ja. 

Jeśli sama molestowałaś dziecko 

 Kiedy miałam czternaście lat najmowałam się jako niańka do niespełna dwuletniej dziewczynki. Kiedy ją 
przewijałam, a ona leżała przede mną z rozłożonymi nóżkami i całymi genitaliami na wierzchu, ogarnął mnie jakiś 
szał, że ona jest tak bardzo bezbronna i podatna na wykorzystanie. „O nie! Nie możesz taka być na tym świecie!” 
I zaczęłam dotykać jej waginy i wpychać jej palec do środka. Czułam straszliwy przymus. Gwałciłam ją palcem 
przez minutę czy dwie, cały czas w furii na jej bezbronność. Nienawidziłam jej za to. I jednocześnie miałam tę 
pokrętną myśl, że ją w ten sposób chronię... „Nie możesz być taka podatna, więc robię ci to, abyś się uodporniła - 
aby, gdy dorwie cię jakiś pedofil, nie mógł już cię zranić.” 
 Byłam przekonana, że to spotyka każdą małą dziewczynkę, ale ta świadomość wcale nie powstrzymywała 
mnie przed skrzywdzeniem jej w ten sposób. Czułam przymus zniszczenia jej wrażliwości i podatności na 
zranienie. Byłam przerażona sobą i tym, co robiłam. I tym, że to takie proste...  

 Tak samo jak mężczyźni i chłopcy, również kobiety i dziewczęta mogą wykorzystywać dzieci - emocjonalnie, 
seksualnie i fizycznie. Kiedy twoja pamięć nadużyć seksualnych i innych, jakich doznałaś w dzieciństwie, jest zagrzebana 
na dnie i niedostępna, jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz je powtarzać.  

 Moim najwcześniejszym wspomnieniem z matką jest scena, gdy przy myciu moich włosów chciała mnie 
utopić. Trzymała mi głowę pod kurkiem, wrzeszcząc: „Nie mogę cię kochać. Przykro mi, ale nie mogę. Nie mogę!” 
Nie mam żadnych wspomnień ani podstaw świadczących, że jako dziecko czy niemowlę dostawałam od niej 
jakiekolwiek ciepło, troskę czy czułość. Kiedy miała osiemnaście lat wykrzyczała mi, że nigdy mnie nie kochała. 
Babcia mówiła, że mama otwarcie mnie nienawidziła od samego poczęcia.  
 Jak miałam siedemnaście lat, zaszłam w ciążę, by móc wyjść za mąż i uciec z domu. Urodziłam chłopca i 
osiedliśmy z nim na wsi, by go wychować. Po niecałym roku znów zaszłam w ciążę; tym razem to była 
dziewczynka. Znienawidziłam ją gdy tylko się poczęła. Nie chciałam jej. Przez całą ciążę chorowałam z rozpaczy. 
Wymiotowałam przez dziewięć miesięcy. Parę razy próbowałam poronić. 
 Urodziła się, a ja wciąż jej nienawidziłam. Po prostu wiedziałam, że nie mogę jej kochać. Nigdy jej nie 
brałam na ręce ani nie przytulałam. Nie opiekowałam się nią. Mała stale płakała, co doprowadzało mnie do szału. 
Zaczęłam dokonywać na niej fizycznych nadużyć: kładłam ją na kanapie i tłukłam bez opamiętania. Nie 
panowałam nad złością. I nigdy nie wpadłam na powiązanie z tym, co robiła mi moja matka. Wtedy nawet tego 
nie pamiętałam. Przez lata byłam dla niej oprawcą. A równolegle wspaniałą matką dla syna... 



 Przyznanie się do wykorzystywania własnego dziecka jest czymś przerażającym. To jeden z powodów, dla 
których większość napastników zaprzecza. Mimo to, jeśli tak się zdarzyło, nie cofniesz tego ani nie wymażesz. Musisz 
wziąć całą odpowiedzialność na siebie: przyznać, jak wielkie są konsekwencje twoich czynów, zaprzestać ich i znaleźć 
sobie odpowiednią terapię. Jeśli dziecko nadal jest pod twoją opieką, musisz zadbać by też trafiło na terapię - do kogoś 
specjalizującego się w leczeniu wykorzystanych dzieci. Nie licz na to, że nadużycia te nie będą miały długotrwałych, 
poważnych następstw. Wystarczy, że spojrzysz na własne życie, aby się o tym przekonać. Właściwa, wczesna interwencja 
terapeutyczna pozwoli dziecku dojść do równowagi i oszczędzi mu wniesienia traumy w dorosłe życie.  

GDY CZUJESZ,  ŻE  TRACISZ  KONTROLĘ 
 Jeśli nie wykorzystałaś swojego dziecka seksualnie uczuciowo czy fizycznie, ale czujesz że tracisz nad sobą 
kontrolę - nasz intruzywne myśli, uczucia i przymus - natychmiast znajdź dla siebie fachową pomoc. 

 Pewnego dnia, gdy jechałam z Jerri do niańki, zaczęła płakać, że nie chce tam iść. Byłam już niemal 
spóźniona do pracy, a ona histeryzowała i zrzucała ubranie. W pewnym momencie wściekłam się i cisnęłam w nią 
pudłem z jej kredkami. Jerri zamarła z przerażenia.  
 Zawiozłam ją do niańki i już wystawiałam nogę za próg, gdy coś mnie zatrzymało. Odwróciłam się do małej, 
siadłam z nią na tym samym stopniu i powiedziałam: „Przepraszam. To co ci zrobiłam było okropne. Żadna matka 
nie powinna robić dziecku takich rzeczy.” Powiedziałam, że byłam dla niej niemiła już od długiego czasu i że 
poszukam sobie pomocy, by więcej już tak nie robić.  
 Skontaktowałam się z terapeutką rodzinną, która wzięła Jerri na terapię w zabawie i upewniła się, że jej 
niechęć pójścia do niańki nie brała się z wykorzystania przez nią. Potem zaprosiła nas obie na wizytę. Pomogła 
mnie i nam ustawić naszą relację. Wszystkie napięcia i lęki odeszły.  

 W wielu miejscach są dziś grupy wsparcia i terapie dla zestresowanych, tracących kontrolę rodziców. 
Przełamanie izolacji ogromnie pomaga wybrnąć. Nie musisz się wstydzić, że szukasz pomocy. Możesz raczej być z tego 
powodu dumna. Przyznanie się do twojej potrzeby poradzenia sobie z problemem to godna uznania droga do ochrony 
własnego dziecka i do nauczenia się troski o samą siebie.  
 Jeśli mimo to nadal czujesz, że nie możesz być pewna swoich reakcji wobec dzieci, weź pod uwagę okresowe 
umieszczenie ich w jakimś bezpiecznym domu, z dala od ciebie. Rozłąka może okazać się koniecznością dla ich 
bezpieczeństwa i dla twojej terapii. Pełne troski otoczenie bez rodzica jest dla dziecka lepsze niż wykorzystanie i 
nadużycia z jego strony. Choć może ci to rozdzierać serce, wysłanie dzieci do bezpiecznych krewnych, lub może pełnych 
ciepła ludzi spoza rodziny, oznacza wielką przytomność, odpowiedzialność i troskę o ich dobro. Ochrona dzieci powinna 
być priorytetem. Tak postąpiła Jennierose: 

 Zostawiłam dzieci z moim drugim mężem; jedno miało cztery i pół roku, drugie jedenaście miesięcy. Nie 
mogłam opiekować się nimi, tak bardzo byłam zaburzona. Byłam niebezpieczna. Dziś wiem, dlaczego intuicyjnie 
tak zrobiłam i że był to dobry wybór. Cztery i pół roku, to był wiek, kiedy przeżyłam najgorsze nadużycia. Gdy 
miałam niespełna rok, byłam pierwszy raz molestowana. Kilka dni przed zostawieniu ich mężowi pierwszy raz 
pobiłam mojego syna. Waliłam go pięściami po grzbiecie i bałam się, że mogę mu zrobić poważną krzywdę, jak 
moi rodzice mi, gdy byłam w jego wieku. Nieco wcześniej zaczęły mnie nachodzić seksualne myśli przy 
przewijaniu młodszego synka. Odeszłam z miłości - nie umiałabym żyć, gdybym stała się ich oprawcą. Nie 
chciałam zniszczyć ich psychiki, a zostając - zapewne bym to zrobiła.  

Nigdy nie jest za późno 

 Bez względu na to, jak starzy jesteśmy i ile błędów zdążyliśmy popełnić, dzieci skłaniają nas do przemiany i 
wzrostu duchowego. Przez następne lata po zostawieniu dzieci Jennierose uginała się pod ciężarem poczucia winy. 
Wielokrotnie próbowała je odnaleźć, lecz za każdym razem, jej byłymąż i ich macocha przeprowadzali się. W końcu 
jednak to dzieci ją odnalazły:  

 Kiedy mój starszy syn miał osiemnaście lat, przyjechał do mnie i został przez tydzień. A później przyjechał 
młodszy, czternastoletni, i został przez cały miesiąc.  
 Przez tyle lat nie mieliśmy kontaktu, ale przez ostatnich kilka naprawdę zbliżyliśmy się do siebie. Starszy 
prosił, bym opowiedziała mu historię mojego życia: „Chciałbym o tobie coś wiedzieć.” Zaczęłam pisać i zrobiła się 
z tego cała seria listów. W końcu opowiedziałam mu wszystko. Dzięki temu zrodziła się między nami głęboka 
bliskość, gdyż nie musiałam chronić żadnych tajemnic. Obaj dziś wiedzą, kim jestem.  
 Pytałam ich czy czują złość do mnie że ich porzuciłam. Obaj przyznali, że długi czas byli wściekli, ale teraz 
im przeszło, gdyż zaczęli rozumieć. Nie mogłam opiekować się nimi. Odeszłam, by ich ochronić przed sobą.  
 Ostatnio zmarła ich macocha. Jestem wdzięczna tej kobiecie, że wychowała moich synów; teraz jej śmierć 
stworzyła mi przestrzeń na bycie znów matką. Ponieważ zostałam babcią, mam jeszcze bliższy kontakt z nimi. To 
jest coś cudownego. Odzyskałam moje dzieci, gdy wcześniej nic już na to nie wskazywało.  

 Nawet jeśli twoje dzieci są już dorosłe, dalej masz pewien wpływ na ich życie. Trwa szansa na to, by je 
wspierać, być przykładem, dostarczać inspiracji, przyczyniać się do ich ocalenia z dawnych zranień. Zwłaszcza pomoc w 
ich leczeniu staje się dla niektórych ofiar pomocą w uporaniu się z własnym wykorzystaniem: 

 Stoję między pokoleniami. Nie mogę już skonfrontować się z rodzicami i zdrowieć tym kanałem. Być może 



jednak mogę zwrócić się ku moim dzieciom i zdrowieć przy ich zdrowieniu. To położyłoby kres dziedziczeniu 
traumy.  

Mam to widzenie przed oczami.  
Stoję pośrodku mrocznej, paskudnej groty: ja, w pełnym blasku, jakby w strumieniu słońca, a moja rodzina i 

rodzina mojego eks-męża, wraz z nim są wokół mnie, stłoczeni w ciemności. Owiewa mnie świeże powietrze i 
spowija światło, gdy oni kryją się w cieniu i wołają mnie. Chcą, abym do nich wróciła, ale ja nie zamierzam. Stoję 
jeszcze przez chwilę i naraz jakby wypływam na zewnątrz, na powierzchnię, w jasny przestwór. Wiem, że już tam 

nie wrócę i wiem, że oni nie wyjdą stamtąd za mną. I nagle, po raz pierwszy, uświadamiam sobie, że wcale nie 
muszę ich ratować z ciemnej otchłani. Nie muszę ich ciągnąć za sobą ani pokazywać im wyjścia. 

 Niezależnie od tego, czy zostałaś wykorzystana seksualnie przez bliskie osoby z rodziny, czy tylko zamiast 
wsparcia i zrozumienia dostawałaś od nich krytykę, odrzucenie, chłód czy obwinianie, to podtrzymywanie kontaktów z 
nimi pewnie nigdy nie będzie łatwe. Czasami, na wieść o molestowaniu lub gwałcie, najbliższa rodzina otacza ofiarę 
idealnym wsparciem i troską; częściej jednak wykorzystane dziecko doświadcza mieszaniny pozytywnych reakcji z 
toksycznymi, które je drenują emocjonalnie i podkopują duchowo. Większość ocalonych ofiar zaczyna patrzeć na rodzinę 
pierwotną, tkwiącą w tym samym zakłamaniu i schematach co w jej dzieciństwie, z własnej, przemienionej perspektywy. 
Z chwilą, gdy wyłamują się one z rodzinnego systemu, stają przed niewiadomą - może się okazać, że więcej nie będzie 
tam dla nich miejsca.  

 Zanim opowiedziałam rodzinie o kazirodztwie, wierzyłam, że zawsze będę mieć ich bezwarunkową miłość i 
troskę. Po ujawnieniu, musiałam zedrzeć z siebie te warstwy złudzeń i obudzić się w rzeczywistości. Poddanie się, 
złożenie do grobu tęsknoty małej dziewczynki za bezpieczeństwem, przygarnięciem i miłością, przeżywałam jak 
ukrzyżowanie. Wyłamanie się z fałszywych przekonań podzielanych przez cały system rodzinny i cementujących 
go, było czymś przerażającym. Czułam się tak samotna i zagubiona, jak pyłek dryfujący przez nieskończoną 
pustkę wszechświata.  

 Członkowie rodziny mogą się bardzo różnić w reakcjach na ujawnienie prawdy przez ciebie, na twoje 
zdrowienie, na terapię i na bieżące potrzeby. Często powstaje sytuacja, gdy jedna lub dwie stają po stronie ofiary i 
zaczynają ją wspierać, a pozostali wszystkiemu przeczą i są napastliwi.  

 Brat całkowicie stanął po mojej stronie. Wspierał mnie i bronił przed nimi, jak zresztą zawsze. Okazał się 
jedyną spójną i stałą osobą. Miał dla mnie niesłychane współczucie. Powtarzał mi, że mnie kocha i nie da mnie 
więcej skrzywdzić. Widział, że starzy zawsze traktowali mnie po macoszemu. Mówił mi, jak jest mu z tego 
powodu przykro. Oferował mi miejsce u siebie, gdy byłam wyrzucana i nie miałam gdzie iść.  
 Z kolei siostra kompletnie się ode mnie odcięła. Nie dopuszczała mnie do siebie i w ogóle przestała się do 
mnie odzywać. Mówiła, że jestem wredna i zrujnowałam rodzinę moim kłamliwym gadaniem. Pocieszała 
rozjuszonych rodziców, utyskujących dziadków. Nigdy nie uwierzyła, że kazirodztwo mogło mieć miejsce i 
posądzała mnie o szaleństwo. Sugerowała mi leczenie psychiatryczne z urojeń.  

 W takiej sytuacji jest szczególnie ważne, byś nie traktowała własnej rodziny jako spójnego konglomeratu. 
Możesz poprzeć rozłam, budując silne więzi z jedną lub kilkoma bliskimi krewnymi, a ograniczając kontakty lub separując 
się od pozostałych.  

Zdobywanie nowych sojuszników rodzinie 

 Jeśli masz w rodzinie osoby, które cię szanują, wierzą ci i z wyczuciem wspierają, mogą one stać się ważnymi 
nośnikami w twoim zdrowieniu. Może ktoś z rodzeństwa podziela twoje uczucia, potwierdza prawdziwość wspomnień i 
pomaga ci wypełnić białe plamy w pamięci. Może matka jest wściekła na oprawcę i to, co ci zrobił, i widzisz, że stara się 
pomóc ci jak umie. Może jest ciotka, wujek, kuzynka, dziadkowie, czy ktoś kto zna cię i potrafi obdarzyć cię empatią, 
informacjami i miłością. Jeśli masz to szczęście, korzystaj z tych relacji.  
 Możesz mieć okresy gdy będzie ci potrzebne oddzielenie się od całej z rodziny i nie widywanie nikogo z nich, 
jednak nawet wtedy - jeśli znalazłaś osoby dające ci w ramach zdrowej relacji szczerą troskę i uwagę - podtrzymuj ten 
kontakt. Leży to w twoim najlepiej rozumianym interesie.  
 Oto, co się stało, gdy jedna z ofiar pozwoliła się wspierać swojej matce: 

 Gdy pierwszy raz przypomniałam sobie, jak molestował mnie brat, próbowałam opowiedzieć matce, ale nie 
rozumiała o co mi chodzi. Wysłuchała mnie, owszem, ale z miejsca wyparła tę prawdę. Poczułam się strasznie 
opuszczona i sama próbowałam nie pamiętać. Dopiero parę lat później pełnym frontem zderzyłam się ze 
wspomnieniami. Tym razem nawet nie chciałam, by wiedziała. Obwiniałam ją o niewysłuchanie, nie usłyszenie za 
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pierwszym, razem. Obwiniałam ją, że mnie nie chroniła i nie zauważała niczego, co się działo, ani też mojego 
bólu. Obwiniałam ją o wszystko. To nie ułatwiało jej pomocy.  
 Z czasem jednak, moja złość na nią zelżała. Rzeczywiście zrobiła wiele, by się zmienić. Zawsze chciała 
dopasowywać moje uczucia do własnych. Teraz zaczęła skupiać się na moich i współbrzmieć emocjonalnie ze 
mną. Słucha mnie, gdy mówię, czego mi trzeba. I reaguje! Kiedy zaczęłam z nią rozmawiać, okazało się, że wie 
znacznie więcej na temat mojego dzieciństwa, niż ja. Opowiada zdarzenia pozwalające mi złożyć wszystkie 
elementy w całość. Kosztowało mnie bardzo wiele, by dojść z nią do tego, do czego doszłam, ale strasznie się 
cieszę, że mam ją w moim narożniku. Czasem nawet odważam się poprosić ją o przytulenie! 

 Zbudowanie zdrowo funkcjonującej relacji, lub naprawa kulejącej, kosztuje mnóstwo wysiłku z obu stron. 
Jednak jeśli ktoś z twojej rodziny gotów jest i może podjąć tę pracę, masz sposobność stworzyć obustronnie i głęboko 
wynagradzającą więź. Pamiętaj jednakże: tylko ty oceniasz i decydujesz, czy zamierzona praca leży w twoim najlepszym 
interesie, czy oferująca się osoba potrafi pomagać bezinteresownie, bez manipulacji i uzależniania cię od siebie, i czy 
wybór ten jest dla ciebie wsparciem.  

Ocenianie relacji z członkami rodziny 

 Tylko ty stanowisz o tym, jak mają wyglądać twoje relacje z rodziną. Praca idąca w stronę pojednania nie 
wchodzi w skład wymogów zdrowienia. Z drugiej strony nie zawsze konieczne jest zupełnie odcięcie się od niej. Zarówno 
pojednanie, jak i odcięcie się wymagają podobnie wielkiej odwagi. Możesz wybrać jedną lub drugą krańcową opcję, jaki 
też każdy pośredni punkt w tym spektrum; ważne jest tylko, by ta decyzja leżała w twoim najlepszym interesie.  
 Spójrz realistycznie na swoje relacje z każdym członkiem rodziny i odpowiedz sobie, czy: 

Czy obecnie masz z daną osobą kontakt? Dlaczego? Kiedy i jak? Czy dlatego, że ty sama chcesz, a może czujesz się 
zobligowana? Kto inicjuje wasze kontakty? 

Czy powiedziałam tej osobie, co mnie spotkało i z czyjej strony? Czy przyjmuje to ona do wiadomości? Czy stanowi 
wsparcie w moim zdrowieniu? 

Co czuję rozmawiając i przebywając z nią? Bezpieczeństwo czy lęk? Zaufanie czy potrzebę kontroli? Pełnię uczuć czy 
zmrożenie? 

Czy spotkania z nią powodują, że sięgam po alkohol, narkotyki, leki, jedzenie bez miary, lub że zaczynam się głodzić? 
Czy jestem przez tę osobę krytykowana, ustawiana lub obrażana? Czy zdarza się, że mnie rani? Czy rzeczywiście 

interesuje ją moje życie i moje dobro? 
Co czuję po każdym spotkaniu? Mam depresję? Myśli samobójcze? Ataki wściekłości? Czuję się jakbym była do kitu? 

Lub że oszalałam i muszę się leczyć? A może czuję się zaopiekowana i wspierana? Odprężona i wzmocniona 
duchowo? Albo zasadniczo bez zmian?  

Czy o wszystkim mogę z nią otwarcie mówić? Co dobrego otrzymuję w danej relacji? 

 Przyjrzyj się dynamice działającej między członkami twojej rodziny oraz własnej roli, jaką odgrywasz w tym 
systemie. Czy odpowiada ci ona, a może chciałabyś coś zmienić? Jeśli pochodzisz z rodziny kazirodczej, to czy nadal 
mają w niej miejsce seksualne nadużycia? To, że dorosłaś i wyprowadziłaś się, nie znaczy automatycznie, że jesteś już 
przed nimi bezpieczna, ani że molestowanie innych ustało. Być może wujek nie przychodzi już nocą do twojego łóżka, ale 
wciąż lustruje wzrokiem twoją kobiecą figurę? Może pozwala sobie na pytania w rodzaju: „Kiedy ostatni raz miałaś kogoś 
w łóżku?” lub: „Czy on ci robi dobrze?” Taka intruzywność jest w dalszym ciągu seksualnym wykorzystywaniem siebie.  
 Kontakt z rodziną pierwotną może wtrącić cię z powrotem w klimat i rzeczywistość dawnego wykorzystania. 
Cofasz się wtedy nagle w czasie i emocjonalnie stajesz się molestowaną i zagrożoną nowym molestowaniem małą 
dziewczynką. Wiesz, że jesteś trzydziestopięcioletnią, silną kobietą, ale jadąc do nich na święta zmieniasz się w bezradną, 
przerażoną i chcącą umrzeć pięciolatkę. Zaczynasz bać się swojego oprawcy, jakby wciąż był trzy razy większy od ciebie, 
gdy w rzeczywistości jest już trzęsącym się starcem lub staruszką. Możesz automatycznie uruchamiać swoje dawne, 
destrukcyjne sposoby radzenia sobie lub rozpadać się na inne osobowości. Mogą ci wrócić nocne koszmary i lęki, z taką 
samą siłą jak w dzieciństwie, choć już dawno miałaś względny spokój. 
 Jedną z ofiar wizyty rodziców tak bardzo rozbijały wewnętrznie, że miewała potem depresje, próby samobócze, 
wypadki samochodowe i nie umiała funkcjonować przez wiele tygodni. Jeśli stwierdzasz, że zaburzają cię kontakty z 
rodziną, to prawdopodobnie dojrzałaś też do tego by przestać torturować siebie w ten sposób.  
 Oceniając swoje relacje z poszczególnymi członkami rodziny, jak i z całym domem, wynotuj sobie korzyści i 
straty. Co otrzymujesz? Za jaką cenę? Na co liczysz? Czy twoje oczekiwania są realistyczne? 
 Jeśli pozwolisz, twoja mała dziewczynka w tobie wciąż będzie zmuszała cię do wracania w ręce oprawców w 
nadziei, że któregoś dnia wszystko magicznie się zmieni, a ona otrzyma miłość, szacunek i troskę. Aby nie narażać się na 
nowe nadużycia, rozsądniej jest spojrzeć na fakty z dystansem, do jakiego zdolna jest tylko osoba dorosła.  

Mówię ci NIE, mamo 
Laura Davis 

ODSTRĘCZENIE (estrangement): 1. emocjonalne odwrócenie się (od kogoś), wprowadzenie dystansu, 
nieprzyjaźń; 2. usunięcie (kogoś) z pierwotnego środowiska lub grupy społecznej; 3. wprowadzenie wrogości 
lub obojętności w relację, gdzie wcześniej była miłość, więź lub przyjaźń. Synonimy: odstawienie, 
wyobcowanie. 
ODSTAWIENIE (wean): odłączyć (dziecko lub młode zwierzę) od piersi i mleka matki; 2. wycofać uczucie z 



długotrwałej i upragnionej relacji. Odstawienie prowadzi do oderwania się od obiektu, który silnie przywarł do 
kogoś. 

Słownik Webstera 
 Z Miami dzwonił Paul. Mówił, że powinnam ci wybaczyć i zapomnieć. Nie chować urazy. 
 Dotsy przysłała mi kartkę z Idaho: „Mama bardzo się o ciebie martwi.” 
 Ojciec mi donosił, że dzwonisz do niego, zza oceanu, i wypytujesz, czy nie odeszłam od zmysłów lub nie 
załamałam się nerwowo. Wygląda na to, że nie umiesz inaczej wyjaśnić sobie mojego listu. Bo przecież jaka córka przy 
zdrowych zmysłach mogłaby nie chcieć widywać matki?! Jakim więc cudem twoja mała, grzeczna dziewczynka mówi: 
„Nie chcę! A na pewno nie teraz. Nie jestem gotowa na ciebie w moim życiu.” Pytasz, jak to możliwe? 
 Powiem ci jak, mamo! Powiem. Cegła po cegle, rozważnie i powoli, wzniosłam między nami mur. Z całą 
świadomością i precyzją. Jest gruby jak mur chiński i nieprzeźroczysty. Jest mój. Tutaj, ty nie możesz mnie dosięgnąć, 
mamo. Ściany są gładkie, polerowane zadawnioną złością. Cegły - wypalone w ogniu bolesnych wspomnień, spojone 
żalem. Mur gruby, czarny i piekielnie żywy.  
 Pierwszy raz w życiu stoję oddzielona od ciebie i spoglądam na moje dzieło. Jaki charakter ma dla mnie ta 
zdobyta przestrzeń? Jaką długość, szerokość, głębię? Jak dalece będę musiała zanurzyć się w siebie, nim będę mogła 
wrócić z pełną siłą, gotowa stanąć przed tobą i frontalnie obronić moją autonomię? Co oznacza być odstręczoną? 
Zdobywać własną przestrzeń? Zachowywać dystans? Co to znaczy ustanowić granice? Mówić nie? 
 Mówię ci NIE, mamo. I podoba mi się moja ściana.  
 Nie jest to mur zaprzeczania, skostnienia w bezruchu. Mój mur daje mi swobodę. Za jego solidną granicą jest 
wiele ruchu i zmian. Rozciągam się. Sięgam. Pamiętam. Odzyskuję pamięć tego, co było mi dane. Pamięć tego, co 
zostało mi zabrane i odmówione. Pamięć tego, co nigdy nie zaistniało, nie narodziło się. Co jest dobrem, ocaleniem i 
prawością. Grzebię opowiadane mi kłamstwa.  
 Przez dwadzieścia osiem lat, nigdy nie podzieliłam się z tobą żadnym moim bólem, żadnym lękiem ani troską. 
Nie mogłam. Przyjmowałaś tylko sukcesy, chciałaś widzieć tylko szczęśliwą stronę życia. Jakikolwiek smutek, niepokój ani 
złość nie został nigdy dopuszczony. Usiłowałam wynagradzać ci to, że jestem inna, nie zawsze wesoła, nie taka jak 
chcesz. Starałam się aż do absurdu, by zdobyć twoją miłość, wyjednać szacunek, błogosławieństwo. Na darmo. Przez 
dwadzieścia osiem lat! Teraz przestaję. Nie będę próbować więcej. Odpuszczam sobie.  
 Jak widzisz, mam mój mur. Ludzie nazywają go odstręczeniem. Ja go nazywam wolnością. Odgrodzona nim, 
mogę bezpiecznie czuć, czynić i być. Nie muszę na nic zasługiwać, o nic się starać u ciebie, niczego udawać. Wiem, że 
nie jestem taką córką jaką chciałaś mieć. Zawsze tak się czułam. Ale z mojego terytorium widzę, że i ty nie byłaś matką, 
jakiej pragnęłam i potrzebowałam - chroniącą, kochającą, wszystko dającą, wszystko rozumiejącą, wszystko 
wybaczającą. Matką akceptującą mnie za to, że jestem i  jaka jestem. Z mojego terytorium mogę widzieć rzeczywistość 
prawdziwie i nie wstydzić się siebie. Na moim terytorium rośnie odwaga ocalenia, zraszana żalem nad tym co musiałam 
utracić. Na moim terytorium nie umieram z głodu za tym, czego nigdy nie zaznałam. Tutaj znajduję miejsce w sobie na 
prawdziwą matkę. 
 Kiedy dokończę działa, kiedy się ”przepoczwarzę,” będę mogła rozebrać mój mur. Cegła po cegle. I zobaczyć cię, 
mamo, w jasności. Mówią że to odstręczenie. Dla mnie - to najwyższa miłość.  

Ustanawianie podstawowych reguł 

 Masz prawo do jasnych, podstawowych zasad. Oznacza to, że tylko ty zaczynasz decydować o tym, czy, jak, 
gdzie i kiedy będziesz widywać osoby z twojej rodziny. Wiele ofiar boi się, że jeśli przerzuci z powrotem kładkę, to będzie 
zaraz musiała opuścić most. Jako dziecko, miałaś tylko dwa wyjścia: ufać albo nie ufać. Dzisiaj masz całe spektrum do 
wyboru. Jeśli zdecydujesz się odnowić lub zmienić kontakt z rodziną, nie musi on być taki, jak chcieliby inni, ani też na 
takich zasadach, jak w przeszłości.  

 Gdy pierwszy raz w życiu odważyłam się nie wysłać matce kartki z życzeniami, byłam pewna, że ziemia 
rozstąpi się pode mną, albo Bóg porazi mnie piorunem. Jednak nie mogłam dłużej wspierać tej sztucznej fasady. 
Do diabła z Dniem Matki! Na Święta też nic nie wysłałam i Bóg nie strącił mnie za to do piekła. Udało mi się także 
uporać z wzorcem potępiania siebie samej! 

 Zamiast wysyłać kartki z życzeniami, możesz wysłać do nich kartki z podstawowymi regułami, które będą 
musieli przestrzegać, jeśli chcą się z tobą kontaktować. Możesz zastrzec, że omawiasz tylko pewne tematy, a innych nie. 
Możesz zapowiedzieć, że będziesz kontaktować się tylko wtedy, gdy sama zdecydujesz. Możesz wyznaczyć neutralne lub 
własne terytorium na spotkanie. Możesz powiedzieć matce, żeby przyjechała sama, bez ojca. Możesz rozmawiać o czymś 
z siostrą i zażyczyć sobie, by zostało to między wami, a nie szło pocztą pantoflową dalej. Nie masz wprawdzie gwarancji, 
że rodzina uszanuje twoje zasady - przecież wyspecjalizowała się w łamaniu granic - ale masz prawo prosić, żądać i 
odmawiać, jeśli nie spełnią twoich wymogów. Następne swoje decyzje uzależniaj od wyniku poprzednich.  
 Jest wiele sposobów stawiania granic. Możesz zmienić numer telefonu i zastrzec nowy. Możesz domagać się, by 
nikt z rodziny nie wpadał do ciebie bez zapowiedzenia. W razie naruszeń, możesz ich po prostu nie wpuścić. Możesz nie 
przyjmować żadnych wizyt, jakie ci nie odpowiadają. Możesz nie odpowiadać na ich telefony i listy. W razie „nalotu” 
poproś przyjaciół o pomoc w wyrzuceniu intruza lub nawet dzwoń po policję. Podstawową zasadą jest ta, żebyś mówiła 
„nie” jakimkolwiek kontaktom, które cię destabilizują lub są dla ciebie niemiłe.  

Wyznaczanie granic: opowiada Leila 
 Matka potrafiła dzwonić do mnie o drugiej w nocy z informacją że właśnie połknęła fiolkę czegoś tam i 
spokojnie czeka na śmierć. Chce się tylko pożegnać. Jechałam do niej jak szalona wzywając pogotowie, które ją 



zabierało do szpitala. To powtarzało się niemal co miesiąc, a ja stale ją ratowałam, bo tak mi było jej żal, Wiedziałam 
przecież, co przeszła w dzieciństwie. W końcu jednak nie mogłam już dłużej tego znieść.  
 W końcu powiedziałam jej: „To był ostatni raz, kiedy do ciebie przyjechałam z ratunkiem. Więcej nie będę ci 
pomagać w rzyganiu ani nie będę wzywać lekarzy. Jeśli decydujesz się popełnić samobójstwo, to twój wybór i twoja 
odpowiedzialność. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Chcesz, to umieraj. Nawet jeśli zadzwonisz, to nie przyjadę. 
 Do tej pory zawsze łowiła mnie w sieć powiązać i solidarności: „Jezu, nie chrzań! Jesteśmy kobietami; wszystkie 
nas to spotyka i wszystkie musimy sobie pomagać. Mężczyźni to skurwiele. Dlatego musimy trzymać się razem.” Było mi 
strasznie trudno odpuścić sobie - jakże potrzebowałam mieć w niej sprzymierzeńca!  Ale miałam wroga. W końcu 
musiałam z nią zerwać. I wiecie co? Przestała się truć! Od tego momentu moje życie zaczęło się prostować. Dziś widzę 
zmiany nawet w codziennych drobiazgach. Robię lepsze wypieki. Jestem milsza dla córki. Lepiej funkcjonuję w pracy. 
Tylko dlatego, że zaczęłam polegać na sobie i dbać o siebie. Dziś mam taki poziom wiary w siebie, o jakim dawniej nie 
śmiałam marzyć! 

Masz dwa wyjścia: opowiada Dana 
Dana jest ofiarą kazirodztwa. Prócz niej, molestowana była również jej matka i córka. Dana wypowiadała się wcześniej 

na str. 295 
 W wieku pięciu lat moja córeczka, Christy, zaczęła mnie pytać: „Dlaczego tatuś robi mi te wstrętne rzeczy? Inne 
dzieci nie mają takich tatusiów, prawda?” Wyjaśniłam jej wtedy, że i innym dzieciom trafiają się czasem tacy źli rodzice. 
Dodałam, że ja sama też miałam tatusia, który mnie tak dotykał, gdy byłam mała.  
 Niedługo potem Christy była u mojej matki. Z szczerością właściwą pięciolatkom zapytała ją wprost: „Mama 
mówiła mi, że jej tatuś robił jej takie same brzydkie rzeczy, jakie mój tatuś robi mnie.” Na to jej babcia wykrzyknęła: 
„Co?! Nigdy! Twoja mama i jej tata nigdy nie robili takich rzeczy! Och, co to, to nie! Twoja mama zawsze powtarzała, że 
bardzo kocha tatę, a on kochał ją, więc nie mógłby jej nigdy nic tak złego zrobić. Jesteś w błędzie.” 
 Następnego ranka Christy zdała mi relację z rozmowy z babcią. Zmieszana, z oznakami złości i zranienia, 
poskarżyła mi się: „Twoja mama powiedziała mi, że twój tatuś wcale nie robił ci tych rzeczy.” 
 Natychmiast sięgnęłam po słuchawkę i wyrzuciłam matce: „Słuchaj! Masz dwa wyjścia. Albo zaraz przyjeżdżasz 
do nas i powiesz Christy całą prawdę, albo już nie zobaczysz więcej żadnej z nas! Dlatego, że wcisnęłaś jej to samo 
kłamstwo, które pozwoliło najpierw, że wykorzystanie spotkało ciebie, potem mnie, aż w końcu dosięgło ją. Nie 
dopuszczę, by ta sama tragedia miała spotkać moje wnuki!” 
 I matka, i ja sama byłyśmy zszokowane. Nigdy wcześniej nie wystąpiłam wobec niej tak ostro. Czuła, że nie 
rzuciłam słów na wiatr. Matka jednak przełamała się i przyjechała. Podczas gdy wyszłam zamówić coś do jedzenia, moja 
matka porozmawiała z Christy. Przyznała się, że skłamała, bo istotnie mój tata mnie molestował. Powiedziała, że czasem 
pamiętanie o takich rzeczach boli tak mocno, że zaprzeczamy. Że czasem łatwiej nam jest udawać, że tak nie było. I 
jeszcze raz przeprosiła ją za swoje kłamstwo.  

Reperkusje 

 Wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń wobec rodziny pierwotnej może sprawić że poczujesz się roztrzęsiona, 
wystraszona lub winna. Odrzucasz przecież „święte” status quo i nalegasz na uszanowanie twojej autonomii i potrzeb. 
Być może jest to pierwszy raz w ogóle, że mówisz rodzinie „nie.” Być może jesteś pierwszą osobą z jej składu, która się 
na to waży. Jeśli tak, to zapewne trafisz na silny opór. Możesz zostać nazwana egoistką lub posądzona o rozbijanie 
rodziny, gdyż jako pierwsza „wykopałaś topór wojenny.” 
 Co gorsza, może okazać się, że twoja rodzina nie chce lub nie potrafi uszanować ciebie i twoich potrzeb. Wtedy 
staniesz przed wyborem: oni czy moja integralność. Stanięcie po swojej stronie oznacza ryzyko odkrycia, że nie stać cię 
więcej na kontakty z nimi.  
 Zasługujesz na szacunek, wsparcie i zauważanie twoich potrzeb. Nie uzyskujesz tego, wspierając rodzinny 
system, który podkopuje twoje postępy. W praktyce, wiele ofiar czyni ogromny postęp, przecinając te więzy. 
 Nie musisz jednak wprowadzać wszystkich radykalnych zmian za jednym zamachem. Na każdym kroku jesteś 
zmuszona do małych wyborów. Jest to proces testowania, oceniania w weryfikowania ocen. Powodzenie każdej podjętej 
strategii lub zmiany w postawie możesz stwierdzić po tym, jak reagujesz, gdy sytuacja się zmienia. Kluczem jest 
utrzymywanie przekonania, że masz prawo zaprowadzać zmiany, dokonywać własnych wyborów i stawiać konieczne 
granice. 

Radzenie sobie z oprawcą 

 Podobne sprawy, jak przy kontaktach z członkami dawnej rodziny, musisz poddać rozwadze, kiedy zmuszona 
jesteś radzić sobie z twoim oprawcą lub oprawcami. Oczywiście możesz chcieć zerwać wszelkie kontakty. W przypadku 
kogoś bliskiego z rodziny większa trudność jest natury emocjonalnej. Gdy napastnikiem była obca osoba lub ktoś, z kim 
nie czujesz głębszej więzi; wtedy większa obawa dotyczy nie zerwania, lecz zagrożenia fizycznego. Oprawcę możesz mieć 
w wystarczającej nienawiści bądź w pogardzie, by była szansa uzdrowienia kontaktu.  
 Nawet jeśli twój oprawca przeszedł głęboką terapię i tak bardzo się zmienił, iż wziął na siebie całą winę i 
odczuwa ból jaki ci sprawił, nie wynika z tego, że powinnaś utrzymywać z nim kontakt, skoro nie chcesz lub nie czujesz 
się komfortowo. Nie do ciebie należy wspomaganie go w jego procesie zdrowienia ani umilanie mu życia. Jeśli jednak 
chcesz go widywać, możliwość zbudowania zdrowej relacji będzie zależeć od jego postępów w leczeniu i jego gotowości 
wspierania ciebie i brania przez niego całej odpowiedzialności. Ponieważ nie masz na te rzeczy wpływu, nie masz 
żadnych gwarancji.  
 Ustanowienie właściwych zasad i granic jest bezwzględnie konieczne, jeśli zamierzasz kontynuować kontakty ze 



swoim dawnym oprawcą. Musisz być do bólu jasna i stanowcza w określaniu, co jest, a co nie jest do przyjęcia. Zanim 
nie przejdzie on głębokiej transformacji, możesz zabronić mu żartów seksualnych w twoim towarzystwie, wulgarnych 
sformułowań lub komentowania czyichś cech płciowych. Możesz wycofać się z jakiegokolwiek fizycznego kontaktu, w tym 
obejmowania cię przy powitaniu, całowania czy poklepywania po plecach.  
 Raniący może być dla ciebie także nieodpowiedni rodzaj bliskości z oprawcą. Jedna z ofiar, z zawodu 
masażystka, zrobiła masaż obolałemu ojcu i ten rodzaj fizycznego kontaktu - ona dotykała jego, a nie on ją - wystarczył, 
by na wiele dni zrujnować jej równowagę i poczucie bezpieczeństwa.  
 Ustanowienie tak ścisłych granic i ich wyegzekwowanie nie jest łatwe, ale ma zasadnicze znaczenie:  

 Kazirodztwo z jej strony nigdy nie ustało; trwa aż do dziś. Ustało w sensie fizycznej aktywności seksualnej, i 
tylko dzięki mojej zdecydowanej postawie. Przetrwały jednak jej kazirodcze zamiary, manipulacje i prowokacje. 
Nadal dzwoni do mnie i zaprasza: „Suzanne, czemu nie chcesz przyjechać do mnie na tydzień? Położyłabyś się 
przy mnie w łóżku a ja 'posmerałabym' cię tak jak dawniej.” Odpowiadam jej niezmiennie: „Mamo, od tego masz 
tatę, nie mnie!” I ucinam rozmowę. Albo to, że zawsze stara się całować mnie w usta. Mimo, że oponuję i 
usuwam się, ciągle się dziwi: „A co w tym jest złego?” „Dla mnie jest  to obrzydliwe” - objaśniam, ale nic się nie 
zmienia. Wciąż muszę się przed nią bronić i wciąż się tego uczę.  

DO NAPASTNIKÓW:   
ZASADY ZDROWEGO, NIEINTRUZYWNEGO KONTAKTU Z OFIARAMI  

Słowo do ofiary: 
 Wiele ofiar decyduje się zerwać wszelkie kontakty z ludźmi, którzy je seksualnie wykorzystali. Część jednak 
próbuje sklejać owo rozdarcie. Choć bardzo rzadko kończy się to powstaniem zdrowej relacji, to jednak próby te czasem 
mogą być pomocą dla leczącej się ofiary. Jeśli decydujesz się utrzymywać kontakty ze swoim oprawcą, to poddajemy ci 
pod rozwagę pewne zasady. Warto postarać się je wprowadzić.  

Słowo do oprawcy: 
 Większość oprawców nie chce pomóc swoim ofiarom. Jedni nie starają się nawet o pozory. Inni - podejmują 
takie powierzchowne działania, by sprawiać dobre wrażenie; ich działania są jednak skażone dynamiką dawnego 
wykorzystania i prowadzą do ponownej wiktymizacji. Najczęściej ponowne wykorzystanie polega na jakimś nadużyciu 
władzy lub granic, ale nawet jeśli nie ma już ono charakteru seksualnego, jest tak samo nadużyciem i bywa tak samo 
tragiczne w skutkach.  
 Pewien oprawca zgodził się  - pod groźbą postawienia w stan oskarżenia - łożyć określone kwoty na leczenie 
córki, którą molestował gdy była dzieckiem. Mimo że zobowiązał się wpłacać pieniądze co miesiąc, systematycznie 
zalegał, nawet do pół roku. Stawiało to dziewczynę w niezręcznej sytuacji i budziło w niej lęk, że będzie musiała 
przerwać terapię i spłacić dług z własnej kieszeni (jako studentka, nie miała wiele środków). Tymczasem ojciec chodził 
wobec rodziny w nimbie wspaniałomyślności i oczekiwał, że wykorzystana córka będzie mu wdzięczna.  
 Stwarzanie pozorów pomocy, lub pomoc warunkowa, rzecz jasna nie jest pomocą. Jeśli jako oprawca naprawdę 
pragniesz pomóc, musisz zdobyć się na pokorę i nie oszukiwać się co do swoich intencji. W żaden sposób nie próbuj też 
zwodzić lub ustawiać swoich ofiar. W kontaktach z nimi trzymaj się następujących zasad:  

Pozwól, by to ofiara decydowała o waszych kontaktach.  Tylko ona powinna mieć wybór w określaniu, czy, kiedy i jak 
chce się z tobą skontaktować. Słuchaj, co mówi na ten temat i szanuj stawiane przez nią granice i wymogi. Stosuj się do 
jej potrzeb zamiast eksponować swoje. Na przykład, jeśli sygnalizuje chęć spotkania, nie proponuj sam czasu ani 
miejsca, lecz możesz spytać, gdzie i kiedy ona by chciała. Niech to będzie jej teren lub teren neutralny; twój dom jest 
najgorszym rozwiązaniem. Bądź gotów udać się wszędzie, gdzie zechce, nawet w daleką podróż. Nie skąp na to środków 
ani urlopu.  

Szanuj jej potrzebę dystansu.  Jeśli ofiara nie chce cię widywać, lub chce przerwać spotkania, nie próbuj jej znaleźć. 
Jeśli zastrzega sobie kontakt tylko na jej życzenie, nie zjawiaj się samowolnie u niej, nie pisz ani nie dzwoń. Jeśli 
obwarowała kontakt pewnymi zastrzeżeniami, respektuj je w trosce o jej dobro i poczucie bezpieczeństwa. To może 
wymagać od ciebie pokory i taktu - jeśli tak, zdobądź się na to. 

Honoruj jej złość na ciebie.  Ofiara nie tylko ma prawo ją czuć, ale dla jej zdrowienia kluczowe jest, by ją odczuła i 
mogła wyrazić. Ma olbrzymie powody. Jeśli nie siedziałeś za to w więzieniu, powinieneś był - tak stanowi prawo. Nie 
pomniejszaj więc jej złości, nie krytykuj jej i nie oceniaj. Nie sugeruj pojednania. Słuchaj i chłoń wszystko, co chce ci 
przekazać.  

Ogłoś swoją PEŁNĄ odpowiedzialność za to, co jej zrobiłeś, jak i za skutki. Nie pozostaw cienia wątpliwości, że 
wykorzystanie jej jest tylko twoją winą i błędem. Nie było czymś, co działo się między wami, lecz czymś, co ty zrobiłeś 



jej. Podkreślaj to. Mów jasno, że wiesz, jakie spowodowałeś w niej cierpienia i jak długotrwałe skutki. Tylko ty jesteś za 
nie odpowiedzialny. Miej odwagę to przyznać.  

Nie szukaj usprawiedliwień.  Nie ma żadnych. 

Przepraszaj.  Mów, że ci przykro, że cierpisz i że to co zrobiłeś było - i jest - złem.  

Zobowiąż się, że już nigdy nie zachowasz się nieodpowiednio.  Oczywiście, oznacza to zapewnienie, że już nigdy nie 
wykorzystasz seksualnie jej ani nikogo innego. (Bez głębokiej i uwieńczonej powodzenie terapii nie możesz dać takiego 
zapewnienia.) Oznacza to też zobowiązanie, że nie będziesz intruzywny nawet w subtelny sposób. Nie będziesz 
opowiadał przy niej dowcipów o seksie, taksował wzrokiem jej sylwetki, ani robił aluzji do jej kobiecych przymiotów. Nie 
będziesz też komentował przy niej wyglądu innych kobiet. Oznacza to też zapewnienie, że trzymasz się, i będziesz się 
trzymał, z dala od potencjalnych ofiar - zwłaszcza od dzieci w wieku ofiary, gdy ją molestowałeś. Nie będziesz także 
próbował pocałunków na powitanie czy pożegnanie, przytuleń ani żadnego fizycznego dotyku. Jeśli ofiara nie zechce go, 
uszanuj to. Bądź skrupulatny w pilnowaniu swoich zachowań, nie tylko wobec niej, ale wszystkich ludzi. Ucz się co jest, a 
co nie jest zdrowym zachowaniem. Miej samoświadomość.  

Nigdy nie stawiaj ofiary w roli osoby wspierającej cię w twych trudnościach.  Musisz mieć własną, leżącą gdzie 
indziej sieć wsparcia w leczeniu. Ofiara nie jest od udzielania ci pomocy, zrozumienia i współczucia. Jeśli pyta o dawne 
fakty lub szczegóły zdarzeń, lub domaga się wyjaśnień, podaj odpowiednie informacje, ale miej cały czas w pamięci, że 
ona nie jest po to, by służyć tobie, lecz odwrotnie. Pomoc to tutaj twoja rola. Pod żadnym pozorem - nawet gdy 
zainteresowanie wychodzi od ofiary - nie przesuwaj uwagi na twoją sytuację i problemy, ani dawne, ani dzisiejsze. 

Podejmij i kontynuuj własną terapię.  Miejsce na zajęcie się twoimi nałogami, problemami, uczuciami i potrzebami jest 
w ośrodkach leczenia seksualnych kompulsji i uzależnień. Znajdź terapeutę, który jest świadom problemów związanych z 
erotomanią. Znajdź odpowiednie dla siebie grupy wsparcia, w których nie uczestniczą ofiary przemocy seksualnej czy 
uwiedzenia w dzieciństwie. Niech twoje otoczenie konfrontuje cię z samym sobą, a nie „przyklepuje” twój problem. 
Wprowadzaj każdą potrzebną zmianę, by stać się człowiekiem odpowiedzialnym i godnym zaufania.  

Pytaj ofiarę, czy i w jaki sposób możesz być dla niej pomocą. Może to obejmować twoją osiągalność i chęć do 
rozmów o wykorzystaniu - jednak tylko w wypadku,, gdy zechce tego ofiara i kiedy. Może to być gotowość do 
potwierdzania twojej moralnej odpowiedzialności za wykorzystanie i skutki, twojej obecnej odpowiedzialności za bliskich i 
siebie, czy udzielenia jej wsparcia materialnego, zwłaszcza zwrotu kosztów terapii. Jeśli skutki wykorzystania 
spowodowały uszczerbek w edukacji, karierze zawodowej lub rozwoju talentu, ofiara może zażądać od ciebie reparacji 
finansowych. Dla większości kobiet szczególnie trudne jest obciążenie pracą terapeutyczną nad bolesnymi uczuciami i 
wspomnieniami przy jednoczesnej pracy na pełny etat i trosce o własną rodzinę. Możesz zapytać ofiarę, czy byłoby jej 
potrzebne wsparcie finansowe, ale pod żadnym pozorem nie proponuj jej pomocy przy dzieciach.  

Rób to, o co cię poprosi.  Rób to nawet, gdy tego nie chcesz. Rób to nawet, gdy wydaje ci się, że nie jesteś w stanie. 
Masz do zadośćuczynienia za głęboki, długotrwały kryzys, jaki wywołałeś dawno temu. Niech będzie cię stać. 

Nie spodziewaj się, że naprawisz cokolwiek, co zniszczyłeś. To dla ciebie niemożliwe. Nie ma sposobu na 
sprawiedliwe wyrównanie, gdyż tylko ofiara może wziąć na siebie naprawę spustoszeń. Ale niech nie będzie to powodem 
twojej rezygnacji ze starań, o jakie cię prosi.  

Nie oczekuj, że ofiara ci przebaczy. Nie możesz nakładać na nią tego ciężaru; jej ewentualne przebaczenie nie da ci ulgi. 
Staraj się wyłącznie o własne przebaczenie. Samemu sobie.  

Możesz mieć pewien wpływ na uzdrowienie relacji z ofiarą, ale też możesz nie mieć żadnego. To będzie zależało od 
obustronnej gotowości i zdolności do zmieniania samego siebie, ale także od jej wyboru i oceny, czy kontakty z tobą 
służą jej dobru. Musisz uszanować każdą jej decyzję. Jeśli rzeczywiście stać cię na postępowanie zgodnie z tymi 
zasadami, na pewno pomożesz swoim ofiarom w pozbieraniu się i ocaleniu.  

Odwiedzanie bliskich 

 Odwiedzanie rodziny jest problemem, którego lepiej nie lekceważyć. Jeśli przechodzisz właśnie głęboki proces 
uzdrawiania z ran kazirodztwa, czas spędzany z bliskimi nie będzie dla ciebie wakacjami, lecz ciężką pracą. Na pewno nie 
decyduj się na wizyty z niewłaściwych powodów: „bo oni tego oczekują,” „bo muszę sobie udowodnić, że radzę sobie z 
nimi,” „bo tak uczy biblia” „bo ktoś z rodziny chce ze mną pomówić” czy „bo przyda mi się odpoczynek u nich.” 
 Jeśli odwiedzasz rodzinę, musisz być pewna, że decyzja ta służy twoim najlepszym interesom. Powinnaś 
dokładnie wiedzieć, po co tam jedziesz. I powinnaś się starannie przygotować. Odpowiedz sobie: 

 Dlaczego naprawdę chcę ich odwiedzić? 
 Jakie korzyści spodziewam się wynieść dla siebie? 
 Czy moje oczekiwania są realistyczne? 
 Czy to jest dla mnie najlepszy czas na to? 
 Czy koniecznie tego potrzebuję na obecnym etapie zdrowienia? 
 Jak zazwyczaj się czułam podczas wizyt w domu i po nich? 
 Czy mam podstawy sądzić, że tym razem poczuję się tak samo lub inaczej? 



 Jeśli decydujesz się pojechać do rodziny, niech to będzie na twoich warunkach. Możesz wybrać inny czas niż 
święta, które są szczególnie przeładowane pod względem emocjonalnym. Możesz zatrzymać się w motelu lub u 
koleżanki, zamiast nocować w ich domu. Możesz pojawić się na jedno popołudnie zamiast na tydzień. Możesz pojechać z 
przyjaciółką, mężem lub chłopakiem. Zamiast jechać do nich, możesz ich zaprosić do siebie. Możesz zaplanować 
spotkanie na neutralnym gruncie - w parku, restauracji - lub we własnym mieszkaniu.  
 Odwiedziny dają okazję do rozkopywania przeszłości, ustalania faktów, odzyskiwania wspomnień, wypełnienia 
luk w życiorysie, porównywania pamiętanych zdarzeń oraz do współpracy w rekonstrukcji całościowego obrazu. Czasami 
wizyta w domu staje się szansą na odbudowę rozpękniętych więzi. Kiedy indziej staje się potwierdzeniem bolesnej 
prawdy: „Tak, istotnie było tak źle jak pamiętam, nawet jeszcze gorzej.” Takie uzupełnienie informacji lub uzyskanie 
potwierdzenia jest na tyle przykre, że możesz stracić ochotę do dalszych wizyt, ale dla procesu ocalenia stanowi 
wartościowe paliwo.  

Święta 

 Święta to tradycyjna okazja dla rozproszonych członków rodziny do zebrania się razem i celebracji. Jakkolwiek 
silna jest twoja tęsknota, by cieszyć się świętami z rodziną, nakłada się na nią silna kulturowa i religijna presja, 
nakazująca spotkać się wtedy z bliskimi, pojednać się i kochać. Jeśli twoje relacje z rodziną są mocno nadszarpnięte, lub 
jeśli w ogóle się z nimi nie widujesz, poczucie straty może być dla ciebie w tym czasie szczególnie dojmujące. (Dotyczy to 
nie tylko świąt religijnych, ale też urodzin, rodzinnych festynów i rocznic.) Możesz czuć wtedy smutek i osamotnienie. 
Możesz czuć zazdrość, że inni z radością odwiedzają lub zapraszają bliskich i dalszych krewnych, a ty nie. Jeśli nie masz 
przy sobie oddanych przyjaciół, łatwo ogarnie cię wrażenie, że jesteś porzucona, niekochana i mało warta. Mogą nawet 
pojawić się myśli samobójcze. Z drugiej strony, łatwo możesz zostać wciągnięta w spędzanie czasu z rodziną, choć 
intuicja mówi ci, że jest to dla ciebie szkodliwe.  
 Możesz w tym czasie mieć ostre pokusy powrotu do dawnych sposobów radzenia sobie. Będziesz podatna 
zwłaszcza na te wzorce zachowań, które zawsze stawiały cię w roli osoby uległej i wykorzystywanej. Staraj się wtedy 
szczególnie uważnie chronić siebie. Wszystkie zasady bezpieczeństwa polecane w sytuacjach radzenia sobie z dawną 
rodziną i z oprawcami, są tutaj tak samo aktualne. Nie musisz dawać prezentów (także emocjonalnych), wysyłać 
pocztówek, odwiedzać, dzwonić ani robić czegokolwiek, z czym byłoby ci trudno. Masz prawo do świadomych, dobrze 
służących ci wyborów. Prawo i obowiązek. Pomocną wytyczną jest: „Nie rób na święta niczego, czego nie robiłabyś 
chętnie w innym czasie.” 
 W porządku jest czuć smutek i żal. Nie musisz udawać radości, gdy jej nie masz.  

 Pierwszymi świętami po tym, jak zaprzestałam widywać rodziców, był Dzień Dziękczynienia. Poszłam na 
obiad do domu znajomej i próbowałam zachowywać się tak, jakbym się cieszyła, ale w środku coś mnie bolało i 
darło. Na Boże Narodzenie wiedziałam już, że nie chcę powtarzać tamtego przeżycia. Nienawidzę sztuczności. 
Postanowiłam nigdzie nie iść, ani na Wigilię, ani potem. Kończyłam szkołę pomaturalną i w styczniu czekał mnie 
nawał nauki. Postanowiłam zignorować Święta i spokojnie zrobić jej część wcześniej. Było to bardzo korzystne. 
Czułam, że jestem produktywna - że stoję po mojej stronie i mam wewnętrzny spokój. 

 Jeśli przestałaś obchodzić święta z rodziną pierwotną (czy jeśli decydujesz się na to tylko czasami), staraj się 
wynaleźć własne rytuały. Wróć pamięcią do dzieciństwa. Czy jako dziewczynka lubiłaś święta? Czy jakieś ich fragmenty 
były na tyle miłe, że chciałabyś je dziś włączyć do swoich własnych tradycji? Czy pamiętasz u innych sposoby 
świętowania, jakie ci się podobały? Świętowanie to zbiór rytuałów, afirmujących twój świat wartości i związków z 
bliskimi. Mimo, że większość ludzi powiela zwyczaje ustanowione przez dawne pokolenia, religię, rodzinę pierwotną lub 
masową kulturę, możesz jednak dowolnie je modyfikować do swoich potrzeb. Możesz też wybrać nowe obrzędy, do 
których zaprosisz też nowych ludzi,  

 Pascha zawsze była dla mnie najważniejszym z wszystkich świąt. Mój dziadek, patriarcha żydowskiej rodziny, 
zasiadał na honorowym fotelu i przewodził rodzinnemu zgromadzeniu. Jednocześnie był tym, który mnie 
molestował w dzieciństwie. Przyszedł czas, że musiałam przestać bywać na rodzinnych „świętach,” gdyż zbyt trudno 
było mi znieść widok mojego oprawcy otoczonego przez bliskich i dalszych krewnych, kadzących mu i 
zachwycających się, jaki z niego wspaniały człowiek. Nie miałam odwagi wstać i wywalić im wszystkim całej 
prawdy. Wolałam ochronić siebie i zamiast tam bywać, zaczęłam organizować własne zgromadzenia.  
 Zapraszam zawsze tych samych bliskich przyjaciół. Jemy tradycyjne potrawy - macę, jaja na twardo, gorzkie 
zioła - i śpiewamy tradycyjne pieśni. Każdego roku też komponujemy własną, nową pieśń. Ponieważ Pascha 
wspomina walkę o wyzwolenie Izraela, każde z nas opowiada o walce wewnętrznej, jaką toczy ze swymi 
słabościami i traumą. Dla mnie jako osoby, która przetrwała kazirodztwo, wyzwalanie się z kajdanów ma dziś 
zupełnie nowy wymiar i nowe znaczenie. Łączenie tradycji z nowymi, osobistymi elementami daje mi poczucie 
wyzwolenia, co symbolizuje Święto Paschy. 

Ależ najdroższa, ja ciebie tak kocham! 

 Kiedy osoba, która cię wykorzystała seksualnie w dzieciństwie lub nie broniła cię przed tym - która ci nie 
wierzyła lub do dziś nie wierzy i nie wspiera - mówi ci teraz wylewnie: „Kocham cię,” to może tymi słowami wywołać w 
tobie zamęt i niepokój.  

 Do szewskiej pasji doprowadza mnie to, że ona może teraz siedzieć naprzeciw mnie, uśmiechać się słodko i 
mówić: „Córeczko najdroższa, ja ciebie tak kocham!” To zawsze była jej odpowiedź na każdy problem czy ból: 



„Córeczko najdroższa, ja ciebie tak kocham.” W kółko to samo, tym samym słabym, zgaszonym, smutnym 
głosikiem! 

 Możesz istotnie czuć w takich słowach niekłamane uczucie, a równocześnie też więzy ściągające w pułapkę. 
„Miłość” w twojej rodzinie pierwotnej może znaczyć nie tylko wstęp do wykorzystania, ale i zasłonę milczenia lub 
zobligowanie do lojalności, któremu wcale nie chcesz podlegać. Wiele ofiar doznaje wykorzystania w imię szczególnej 
miłości. Tymczasem czyjaś miłość, to postawa troski o twój wzrost i działanie w twoim najlepszym interesie.  

 Gdy matka mi opowiada, jak bardzo mnie kocha, i jak bardzo jest jej przykro, nie umiem jej wierzyć. Nawet 
się nie staram. Bo jeśli przyjmę, że mnie rzeczywiście kocha, to będzie znaczyć, że przyzwala na to, by spotykały 
mnie najstraszniejsze rzeczy. Choć nawet wiem, że z jej strony jest jakaś miłość, to wiem, że nie jest ona 
prawdziwa. Gdy kogoś kochasz, życie położysz za niego. Zrobisz wszystko by ocalić tę osobę i unieszkodliwić 
gwałciciela. Ona nic takiego nie zrobiła. To nie jest taka miłość, w jaką mogłabym uwierzyć i przyjąć. Gdzież był 
jej instynkt lwicy broniącej swoje małe?! Takiej miłości potrzebowałam i nadal jej u niej nie widzę. 

 Dla większości ofiar, taka czysta, broniąca miłość nie jest dostępna we własnej rodzinie. Mogłaś zaznawać 
„miłości” tłamszącej, manipulującej, kontrolującej czy rozpaczliwie wczepionej w ciebie. Jednak taka miłość, która nie 
liczy się w twoimi potrzebami, nie jest nic warta. To raczej rozbój. Jeśli miłość wymaga rezygnacji z twojej integralności, 
zdrowienia czy systemu wartości, to w ostatecznym rachunku nie jest to miłość prawdziwa.  
 Mimo to, powiedzenie „nie” jakiejkolwiek raniącej formie miłości, nawet jej złudzeniu, może cię przerażać. Tak 
bardzo przecież tęsknisz za uczuciem, troską i bezpieczeństwem. To nasza najbardziej ludzka potrzeba: pragnienie 
pokrewieństwa i bliskości. Tyle piosenek mówi nam: „All You Need Is Love” (przebój The Beatles z lat sześćdziesiątych). 
Nieważne więc, jaka miłość, byleby była. Jeśli to, czego zaznawałaś w rodzinie, jest jedynym znanym ci typem „miłości” 
trudno będzie ci uwierzyć, że może cię spotkać coś znacznie lepszego. Nieraz bliższy jest nam znany horror, po którym 
wiemy jak się poruszać, niż nieznane szczęście, które nie wiemy czy da się strawić. Jeśli wraz z wykorzystaniem i 
wypaczeniem potrzeb dostawałaś jakiś wymieszany, wybiórczy rodzaj ciepła i troski, to może ci być jeszcze trudniej z 
tego zrezygnować. Jednak dopiero gdy każdej postawie otoczenia, która nas drenuje lub więzi, zaczynamy mówić „nie,” 
to otwieramy się na prawdziwą, twórczą moc miłości.  

Nie daj sobie wciskać kłamstw 

 Rodzina pierwotna często okazuje się niechętna lub niezdolna do rozumienia, współczucia i doceniania pracy. 
jaką skrzywdzona ofiara wkłada w swoje ocalenie. Oskarżanie bez ogródek czy naiwne wykręty są dla niej czymś 
strasznym. Nieraz jednak jeszcze trudniejsze okazuje się znoszenie wewnętrznego rozdwojenia u tych bliskich, którzy na 
codzień usiłują cię wspierać, ale co pewien czas odnotowują „wpadkę” z jakimś obwinianiem czy raniącym komentarzem. 
Takie niespodziewane, toksyczne „szpile” mogą być boleśniejsze i bardziej niszczące, niźli otwarte, pełne odrzucenie.  
 Wraz z praktyką, będziesz coraz szybciej rozpoznawać kłamstwa i odrzucać je, nim zdążą wsączyć swój jad. Aby 
pomóc ci rozszyfrować te nośniki samozwątpienia, zamieszczamy niżej listę najbardziej niszczących (i zarazem 
najczęstszych) komunikatów, jakim kazirodcze rodziny godzą w swoje ofiary.  

 To było tak dawno temu. Czemu tego nie zostawisz? Przestań się grzebać i żyć przeszłością. 
 Twój tata - wujek, brat, dziadek, siostra, ciotka, matka - nigdy nie zrobiliby czegoś takiego. 
 No ale właściwie co takiego on(a) ci zrobił(a)? 
 Zawsze byłaś kopnięta. Nigdy nie wiedziałaś, o co ci samej chodzi. 
 Poniosła cię ta powszechna fala gadania o kazirodztwie.  
 I co chcesz, abym z tym teraz zrobiła?  
 Wiesz, każdy przyciąga takie doświadczenia, jakich szuka / potrzebuje. 
 To mi wygląda na karmę z poprzedniego życia.  
 Ty już jako mała dziewczynka byłaś śliczna i pociągająca.  
 W jakiś sposób ściągnęłaś to na siebie. Po co tam chodziłaś?  
 Czy już na zawsze będziesz do tego wracać? Przebacz już wreszcie i zapomnij.  
 Och, kochanie, na świecie dzieją się gorsze rzeczy! To jeszcze nic takiego. 
 No ale to stało się tylko raz. Więc co to za problem? 
 No ale przecież nie doszło do penetracji, prawda? 
 No ale to było też miłe, podniecało cię, prawda?  
 To dlaczego go/jej nie powstrzymałaś?  
 Dlaczego mi wtedy nie powiedziałaś? 
 Nie wierzę ci. Żadna matka nie zrobiłaby tego swojemu dziecku.  
 Daj bratu szansę; on tak bardzo za tobą tęskni.  
 Terapeutka ci to wszystko wcisnęła. To ona zasiała ci to w głowie. 
 Jesteś ofiarą prania mózgu. To jest klasyczny syndrom fałszywej pamięci.  
 Musisz byś lesbijką, skoro miałaś seks z matką. 
 Musisz być lesbijką, skoro odstręczał cię seks z ojcem.  


 Jeśli usłyszysz coś takiego lub zbliżonego, nie wierz. Nie ma znaczenia wtedy, ile razy matka ci powtarzała, że 
wszystko robi dla twojego dobra, czy że ojciec udzielał wcześniej tylu dobrych rad. Te reakcje bliskich płyną z ich uczucia 
dyskomfortu i oporu wobec prawdy - wobec tego, co robisz ze sobą zdrowiejąc i tego, czemu kładziesz dziś kres. 
Zainstaluj sobie tarczę odbijającą ten grad. Jeśli mimo to ugodzi cię jakaś strzała, wyrwij ją szybko i odrzuć precz. 



Kategorycznie zapowiedz takiej osobie, że nie pozwolisz więcej na tego typu uwagi czy rady.  

Daj im czas 

 Kiedy ujawniasz komuś z rodziny, że byłaś molestowana, zwykle jest szok. Lecz bywa, że z czasem gwałtowna 
lub lukrowo-słodka pierwsza reakcja ustępuje miejsca prawdziwemu wsparciu. Trzeba tylko dać czas bliskiej osobie na 
przepracowanie jej początkowych uczuć. Jeśli nie przekreślasz jej zbyt szybko, ma szansę stać się później jednym w 
twoich sojuszników.  
 Nie zawsze zresztą chodzi o szok lub zaprzeczanie; nieraz zwykła ignorancja wystarczy, by uniemożliwić rodzinie 
okazywanie wsparcia. Ktoś, kto mówi: „Ale to się zdarzyło dwadzieścia lat temu, jakie znaczenie ma teraz?” może nie 
wiedzieć nic o długofalowych konsekwencjach wykorzystania seksualnego. Owszem, to nie do ciebie należy 
terapeutyzowanie bliskich, możesz jednak dać im kilka podstawowych informacji lub podsunąć książki, z których 
dowiedzieliby się więcej. Także tę książkę. Dzięki temu sceptycy i ignoranci mają szansę stać się sojusznikami. Jeśli mimo 
to zostaną antagonistami, będziesz wiedzieć, że to nie z braku informacji.  
 Zdarza się, że osoby, które nie radzą sobie z prawdą o twoim wykorzystaniu, w pewnym momencie same się 
budzą i zaczynają przechodzić proces odkrywania własnej wiktymizacji z dzieciństwa. Jeśli rozpoczną zdrowienie z 
kazirodztwa, automatycznie lądują po twojej stronie. Jedna z ofiar opowiedziała kiedyś siostrze ciotecznej o tym, jak w 
dzieciństwie molestował ją dziadek. Kuzynka jednak zaatakowała ją i gwałtownie ucięła relację: 

 Byłam wściekła. Odrzuciła mnie, gdy jej tak bardzo potrzebowałam! Myślałam nawet o zemście. Czułam się 
zdradzona. Potem machnęłam na to ręką. Nie miałyśmy kontaktu przez wiele miesięcy, gdy dostałam list. Pisała, 
że mnie przeprasza. Nie była w stanie przyjąć mojej historii, gdyż nie była gotowa. Ją tak samo molestował 
dziadek i musiała wpierw uporać się z własnym zaprzeczaniem. Spotkałyśmy się w restauracji. Razem, nad 
chińskimi daniami, wysłuchała tego, co zrobiła mi jej reakcja i jak bardzo byłam o to wściekła. A ja mogłam 
wysłuchać jej opowieści, bólu i łez. Scementowało to nasza więź jak nigdy wcześniej.  

Nie karm nierealistycznych nadziei 

 Jeśli myślisz o wypracowaniu sobie zdrowej relacji z kimś z dawnej rodziny, dobrze jest najpierw oszacować 
szanse. Jeśli przez wiele lat twój oprawca zaprzeczał, że wykorzystał cię seksualnie, jest mało realne, by w znaczący 
sposób zmienił swoje stanowisko. Tak było w przypadku Nancy: „On ma siedemdziesiąt dwa lata. Ja czterdzieści sześć. 
Jeśli przez czterdzieści lat nie uzyskałam od niego odzewu i wsparcia, dlaczego miałoby to stać się akurat teraz? To, że ja 
zdrowieję, nie może spowodować zmiany w nim.” 
 Z drugiej strony, nie można założyć, że przemiana w postawie oprawcy jest nierealna. Wszystko jest możliwe. To 
trochę jak loteria. Czasem można wygrać milion. Lecz jeśli na to konto rzucasz pracę i pogrążasz się w fantazjach o 
beztroskiej reszcie życia na Hawajach, nie postępujesz mądrze. Rachunek prawdopodobieństwa jest brutalny.  

Okresy separacji 

 Separacja może być początkiem i częścią tworzenia nowej relacji. W niektórych wypadkach zdrowa troska mogła 
przeplatać się z wykorzystaniem, opuszczeniem lub wspólnictwem. W miarę progresu możesz uznać, że warto spróbować 
ocalić z dawnych kontaktów pozytywne strony, które wciąż istnieją. Okres rozłąki pomoże ci oddzielić zdrowe wątki od 
chorych i ocenić co - jeśli w ogóle cokolwiek - jest do uratowania. Separacja ułatwi ci też zastąpienie twojej dziecięcej 
tęsknoty bardziej realistycznym spojrzeniem dorosłej osoby.  
  Podjęcie separacji z daną osobą niech będzie dyktowane twoim pragnieniem zdrowienia w bezpiecznym, 
obliczalnym środowisku, a nie nadzieją na jej określoną przemianę. Choć nie jest wykluczone wasze pojednanie w 
przyszłości, nie rokuje dobrze podejmowanie rozłąki po to, by przez ten czas dźwigać w sercu tęsknotę za przemienioną 
więzią. Masz wpływ tylko na własny biegun relacji i choćbyś nie wiem jak bardzo pragnęła jej uzdrowienia, dana osoba 
może nie być w stanie lub nie chcieć wzajemności. Oczekiwanie od kogoś, że zmieni się by zaspokoić twoje potrzeby, jest 
budowaniem pałacu na ruchomych piaskach. Daremną frustracją. 
 Jeśli doszłaś już do tego, by chcieć rozłąki tylko ze względu na własny postęp, nie czyjś, będziesz musiała 
przejść proces odpuszczania sobie, odżałowywania i pójścia dalej. Jeśli zapragniesz pojednania kiedyś w przyszłym 
czasie, niech to wynika z twojej gotowości, a nie z pewności rezultatu. A jeśli uznasz, że definitywne zerwanie pozwoli ci 
na lepszą równowagę, pochwal siebie za odwagę takiej decyzji.  

Pozbycie się fantazji 

 Chociaż utrata kontaktów z bliskimi bywa bardzo bolesna, jeszcze boleśniejsza jest utrata fantazji o tym, jaka 
mogłaby być - i powinna była - własna rodzina. W rzeczywistości, twoje potrzeby mogły nigdy nie być zaspokajane, ale 
dziecko wewnętrzne, maleńka zraniona dziewczynka w tobie, wciąż żywi nadzieję, że może, może kiedyś, rodzina 
wreszcie jakoś się połączy i będzie szczęśliwa. Dla tej dziewczynki jest to jak być albo nie być. Pewna dorosła córka 
alkoholika, która nie widywała ojca już od wielu lat, gdy dostała wiadomość, że umarł, stwierdziła. „Nie żałowałam jego. 
Byłam na wściekła, bo z jego śmiercią straciłam moją fantazję, że kiedyś przestanie pić i mnie pokocha.” 

Utrata złudzeń 
Po przeszło pół roku odstawienia, matka przyjechała do mnie z wizytą. Usiadłam naprzeciw i przeczytałam jej 

napisany moimi słowami list - list od niej do mnie. Taki mniej więcej list chciałam od niej otrzymać w okresie naszej 



bolesnej rozłąki. 

Droga Laurie, 
 Wczoraj dostałam twój list. Tak mi przykro z powodu twoich cierpień. Aż do teraz bardzo trudno było mi 
uwierzyć, że to, co mi opowiadałaś, jest prawdą. Nie chciałam uznać faktu, że mój własny ojciec mógł zrobić ci taką 
krzywdę. Krótko mówiąc, zaprzeczanie zawsze było dla mnie najłatwiejszym sposobem radzenia sobie z przykrymi 
sprawami. Teraz gdy zobaczyłam, jak głęboko dotknęło cię wykorzystanie, zdałam sobie sprawę, że muszę porzucić moje 
negacje. Porzucam więc je i jestem gotowa cię wspierać. Wierzę we wszystko, co mi mówiłaś. To, co robił ci twój 
dziadek, było ohydnym okrucieństwem. Nie dziwię się, że tak bardzo zaważyło na twoim życiu. Wiem, że nieraz to 
jeszcze wygląda tak, jakby lepiej było nie pamiętać, ale skoro to niemożliwe, to możesz chociaż pytać mnie teraz o 
wszystko, co chciałabyś wiedzieć o swoim wczesnym dzieciństwie. 
 Laurie! Tak mi przykro, że to się stało. Przepraszam cię, że tego nie widziałam. Przepraszam cię, że temu nie 
zapobiegłam. Przepraszam cię, że tego nie przerwałam. Przepraszam cię, że do tej pory musisz żyć z tym ciężarem. A 
najbardziej żałuję, że nigdy cię nie chroniłam i nigdy nie wierzyłam. Wtedy o takich potwornościach nawet się nie 
myślało.  
 Na nieszczęście dla nas obu, nie można zmienić przeszłości. Lecz oto jesteśmy dziś my, dwie dorosłe kobiety. 
Jako twoja matka, chcę dać ci każdą troskę i każdą miłość potrzebną ci do tego, byś mogła pozbierać się z tego. Nie 
mówię tego, by zaraz wpadać w gorączkę. Zdaję sobie sprawę, że zdrowienie i usuwanie skutków zabierze ci wiele czasu. 
Jestem gotowa towarzyszyć ci w taki sposób i tak długo, jak to ci będzie potrzebne. Przez ćwierć wieku niosłaś tę 
straszną tajemnicę i to musiało zaważyć. Chcę, byś wiedziała, iż masz moje pełne wsparcie. On z nami nie wygra. Nie 
pozwolisz mu na to ani ty, ani ja. Mów mi o wszystkim, co mogłabym dla ciebie zrobić.  
 Chcę ci też powiedzieć, że ostatni rok był dla mnie szczególnie trudny. Pogodzenie się z faktami kosztowało 
mnie wiele szamotaniny i strasznych rozterek. Musiałam zburzyć jego pomnikowy obraz, jaki pieczołowicie zbudowałam i 
w jaki wierzyłam. Musiałam uznać prawdę o tym, kto mnie wychowywał. Musiałam uznać, że też jestem jego ofiarą. 
 W tym czasie nieraz nienawidziłam cię za to, że wywlekłaś na światło taki horror. Ale wiem teraz, że to nie była 
twoja wina. To była JEGO wina. To ON nam to robił i tylko ON jest za to odpowiedzialny. Teraz mogę to zrozumieć, 
ponieważ upuściłam wiele złości i pochodziłam trochę w twoich butach. Nie sądziłam, że kiedykolwiek nadejdzie dzień, że 
zdobędę się na przyznanie się do tego, ale teraz cieszę się, że mi opowiedziałaś. Cieszę się z szansy jaką mi dajesz na 
wspieranie ciebie. Żałuję, że dopiero teraz mogę z niej skorzystać. A najbardziej żałuję, że nie dałam ci oparcia wtedy, 
gdy ty jeszcze nie mogłaś się bronić.  
 Myślę że jesteś niesamowicie dzielna, Laurie. Jestem dumna z ciebie. Twoja gotowość, by odkrywać prawdę i 
mierzyć się z horrorem własnego życia, inspiruje mnie do tego samego. Chcę mieć nadzieję, ze uda mi się zmierzyć z 
sobą z taką samą determinacją i siłą. Był czas, kiedy się bałam, że cała ta „afera” z kazirodztwem rozdzieli nas na 
zawsze. Dziś widzę, ze tylko jej mogę zawdzięczać szansę na odzyskanie zdrowej relacji matki z córką. Zawsze jej 
chciałam. Wiem, że ty też. Wierzę, że twoje, i moje, zdrowienie scementuje naszą więź.  

Z całą moją miłością 
Mama 

 Czytając matce ten list, wiele razy musiałam robić przerwy, tak bardzo płakałam. Gdy skończyłam, zapadła 
długa, ciężka cisza. W końcu mama wstała i rzekła, że po prostu nie może mi tego dać. Powiedziała: „Widzę przed sobą 
Laurie, której chciałabym, pomóc. Ale obok niej siedzi jakaś maszkara; monstrum które nią zawładnęło i wytacza te 
absurdalne oskarżenia przeciw memu ojcu. Nie umiem, i nie chcę się przez to przebijać.” 
 Odpowiedziałam jej: „Mamo! Siedzi przed tobą jedna, spójna osoba. To ja. Całość. Kompakt. Zabrało mi ponad 
rok, bym mogła zaakceptować i pokochać tę, jak mówisz, „maszkarę.” Monstrum, jak nazwałaś moją najwrażliwszą, 
najprawdziwszą i najbardziej ludzką część. Nie mogę sobie pozwolić na to, by znów ją od siebie oddzielić. I nie chcę, 
nawet dla ciebie.” Ta wymiana zdań odarła mnie ze złudzeń. Nigdy nie dostanę od matki tego, czego zawsze tak 
potrzebowałam i pragnęłam. Ona też nie dostanie ode mnie, czego by chciała. W tej sytuacji pozostało mi tylko żyć i 
samej zająć się sobą.  

Rozbrat 

 Nie mam dziadków dla moich dzieci. Matka żyje. Ojciec też żyje i jest zdrów, ale nie chcę, i nie mogę, ich 
widywać. Mam dziadków i babcie, ale z kolei oni nie chcą mnie znać. Mam w tym samym mieście wujków i ciotki i 
oni też nie chcą mnie znać. Odwróciła się ode mnie ukochana siostra. I wszystko przez kazirodztwo. Cierpię na 
bezużyteczną liczebność rodziny.  

 Rozbrat z rodziną, owszem, jest bolesny, ale jeszcze bardziej boli czekanie na cud. Jedna z ofiar, kobieta nieco 
przed czterdziestką, wiele lat straciła na nieudane wizyty u matki. Starała się jak mogła, ale wciąż nie mogła nawiązać 
przyzwoitego kontaktu. Po każdej porażce najeżdżała na siebie: „Dlaczego nie umiem porozumieć się z własną matką?! 
Chyba coś ze mną niedobrze.” I za następnym razem, uzbrojona w telefony do i od przyjaciół, starała się jeszcze 
bardziej. I znów się nie udawało. Wreszcie zdecydowała się przestać ją widywać:  

 Byłam wykończona ciągłym stawianiem się w sytuacji, która zmuszała mnie do obstawiania się całym 
możliwym wsparciem. Za każdym razem czułam się jak po milicyjnej ścieżce zdrowia. W końcu spytałam siebie: 
‘Po jaką cholerę ja to sobie robię?’  Zawsze wybierałam najbardziej niewdzięczny, niemożliwy kawałek, zmuszałam 
się i dziwiłam się, że to nie działa. Postanowiłam zaprzestać. Dzięki temu mogłam zacząć robić dla siebie fajne 
rzeczy, na jakie zawsze miałam ochotę. 



 Kiedy kobieta ta zaakceptowała rzeczywistość, mogła przestać się torturować raniącymi wizytami:  

 Dziś najlepszy i najbezpieczniejszy dla mnie jest kontakt pocztowy. Pisujemy do siebie nieraz całkiem miłe 
listy. Nie ma jej wprawdzie obok, ale nie ma też kłótni, pretensji, złośliwości, przepychanek. A ja zostaję z 
poczuciem, że mam matkę. 

 Inna z ofiar, molestowana przez starszych braci, planowała wizytę u siostry:  

 Napisałam do siostry, czy w czasie odwiedzin będę mogła zrobić u niej imprezę. „Jasne” - odpowiedziała. 
„Przyślij tylko listę osób, które chcesz zaprosić.” Przysłałam. Odpisała mi: „Wiesz, myślę, że zaproszenie matki do 
niedobry pomysł. Ostatnim razem, gdy obie się u mnie spotkałyście, miałam bardzo trudne chwile. Ale wiesz? 
Powinnaś przecież zaprosić chłopców.” Moich braci! Siostra dobrze wiedziała, co oni mi zrobili i przez co teraz 
przechodzę. Mimo to pisała: „Nie ma chwili, by nie dopytywali się o ciebie. Oni tak bardzo cię kochają. Poza tym, 
to po co zapraszasz tylu swoich przyjaciół? Przecież masz ich na codzień.” To było jakieś chore!  Ocknęłam się 
widząc, w co się pakuję i wysłałam notkę: „Przemyślałam sobie twoje dobre rady. Jadę w góry.” 

 Kolejna z ofiar, po latach bujania się z chorą rodziną w tę i z powrotem, doszła wreszcie do wniosku, że 
„wyrosła z tych klimatów.” „Nie mam już rodziny” - mówi. „Oni wciąż odnoszą się do mnie, i do siebie, w ten sam dawny, 
destrukcyjny sposób. Nie chcę się narażać ani mieć z nim nic do czynienia. Życie jest zbyt krótkie.” 
 Głównym motywem w decyzjach tych kobiet był szacunek każdej z nich dla samej siebie. Podobnie jak one, i ty 
możesz stać się dla siebie przyjazna, gotowa na każdą decyzję, by znaleźć pokój ducha. 

AKCENTOWANIE OKAZJI 
 Gdy przeżyłaś wielką stratę, rytuały mogą ci pomóc zintegrować się na nowo i pójść dalej. Odstawienie chorej i 
nie chcącej zdrowieć rodziny i udręka jaką to wywołuje, zasługuje na twoje uznanie.  
 Pewna kobieta napisała list rozwodowy, oficjalnie przecinający jej więzi z rodzicami. Niektóre ofiary kazirodztwa 
zmieniają swoje personalia, by zaakcentować swoje odcięcie się od oprawców. Jedna z nich, dostająca rozstroju gdy 
ktokolwiek wspominał, jak bardzo kochała ojca, sporządziła testament, życząc sobie być pochowaną na innym cmentarzu 
niż ten, gdzie stał jego rodzinny grobowiec. Kolejna, w dzieciństwie molestowana przez matkę, zorganizowała własny 
rytuał podkreślający oddzielenie się od oprawcy:  

 Gdy zbliżał się Dzień Matki, zaczęła mnie chwytać depresja i lęki. Jak zawsze. Czułam, że zapadam się w 
jakąś głęboką, czarną dziurę. Tym razem wiedziałam, że muszę coś z tym zrobić. Skontaktowałam się z ludźmi z 
mojej grupy wsparcia dla ofiar kazirodztwa, zapraszając ich na terapeutyczny rytuał.  
 Przynieśli świece, drobne prezenty i butelkę wina. W sukni, jaką dostałam od matki, zrobiłam rozcięcie (w 
żydowskiej tradycji jest to znak żałoby), wzięłam stare zdjęcie, na którym siedziałam jej na kolanach, i 
nożyczkami wycięłam moją postać z jej łap. Dostałam brawa i mnóstwo afirmacji. Rytuał ten stał się mocnym 
akcentem. Choć zaraz po nim nic się nagle nie zmieniło w magiczny sposób, to przynajmniej wiedziałam, co 
oznaczał.  

 Rytuały mogą być różne. Odejście na pustynię, nocne czuwania, przyjęcie własnego porodu, symboliczna 
adopcja, uczty, wydarcie z rodzinnego albumu własnych zdjęć, zatopienie pamiątek po oprawcach, puszczenie na rzekę 
łódki z toksyczną rodziną, ocalenie wspomnień dobrych chwil z dzieciństwa. Wybierz lub wymyśl coś, co jest ci najbliższe 
i najbardziej nośne jako symbol - coś co upamiętni, podkreśli i ogłosi twoje uczucia i twoją decyzję.  

Znajdowanie rozwiązania 

 Rozwiązanie problemu kontaktów z rodziną pierwotną nigdy nie jest ostateczne. Mimo że z czasem jest ci coraz 
łatwiej ich tolerować, rzadko kiedy będziesz całkiem odporna na zranienie. Jeśli czujesz się przez nich zagrożona, jeśli 
zmieniła się sytuacja w rodzinie czy okoliczności życia, jeśli nie pamiętasz z jakich powodów postawiłaś im pewne granice 
i regularnie je łamiesz, narażasz się na nową porcję traumy i cierpienia. Czas jednak jest po twojej stronie. Z jego 
biegiem coraz szybciej i łatwiej będziesz wracać do siebie po takich „wpadkach.” Twoje terytorium - twoje stanowisko - 
będzie systematycznie krzepło. 
 Jeśli rodzina pierwotna nie staje się źródłem wzmocnienia i ubogacania twojego życia, możesz skierować swoje 
poszukiwania i energię w inną stronę - tam, gdzie otrzymujesz wsparcie i możesz się dzielić. Chociaż biologiczna matka, 
ojciec, siostra, brat, syn, córka czy ciotka Bea jest tylko jedna, to jeśli zechcesz, na pewno znajdziesz rodzinę zastępczą. 
Nie na przeszłość, ale na dziś.  
 Rozejrzyj się wśród przyjaciół, ofiar kazirodztwa z twojej grupy wsparcia, weź też pod uwagę męża, dzieci. Nie 
zastąpią ci oni tego, czego nie miałaś i co musiałaś stracić, jednak mogą być wspaniałą szansą na bogactwo troski, 
bliskości i ukojenia. Na tym opiera się zdrowa rodzina.  

ĆWICZENIE PISEMNE: TWOJA RODZINA NA DZIŚ 

 Jakie korzyści możesz dziś czerpać z kontaktów z dawną rodziną? Co ci u nich odpowiada? Kto wśród nich jest 
dla ciebie oparciem? Czyje towarzystwo lubisz? Przez kogo czujesz się rozumiana i akceptowana? Z kim możesz 
bezpiecznie mówić o wszystkim? Na jakiego rodzaju wsparcie możesz liczyć od konkretnych osób? W czym budowa więzi 
z rodziną daje ci satysfakcję i w czym się opłaca? 



 Co jest dla ciebie nie w porządku? Jakie ich zachowania i postawy są dla ciebie destrukcyjne, irytujące, 
wkurzające, bolesne, przeszywające lękiem? Kto jest twoim przeciwnikiem? Przed kim musisz się bronić? Przy kim 
czujesz się źle? Kto cię ocenia, krytykuje, manipuluje lub obwinia? Kto ma postawę roszczeniową? Jakie straty ponosisz w 
kontaktach z nimi? 

PROCES  SĄDOWY - TAK CZY NIE? 

 W ostatniej dekadzie (lata osiemdziesiąte) w wielu stanach USA powstała możliwość wytaczania procesów 
sądowych, z powództwa cywilnego ofiar, przeciw członkom rodziny o molestowanie seksualne w dzieciństwie. Po długich 
wiekach, kiedy seksualne wykorzystywanie dzieci otoczone było tajemnicą i spychane w niebyt, nasze prawo zauważyło 
wreszcie głębię spustoszeń powodowanych przez ten proceder w ofiarach. Dziś mogą one dochodzić swoich praw 
oficjalną drogą.  
 Sprawa sądowa jest dla ofiary szansą opowiedzenia prawdy z detalami - do przełamania tabu milczenia. Otwiera 
jej drogę do konfrontacji z napastnikiem na forum publicznym, żądania od niego odszkodowań finansowych za terapię, 
za cierpienia, za straty moralne, emocjonalne, duchowe, materialne i zawodowo-społeczne. Może dać pewność, że osoba 
winna zostanie skonfrontowana ze złem, które spowodowała i poniesie określoną karę.  
 W skali społecznej procesy o molestowanie seksualne w dzieciństwie mają zbawienny efekt gdy chodzi o 
uświadamianie ogółowi skali, mechanizmów zjawiska i jego skutków. Mary R. Williams, prawniczka z Kalifornii, 
reprezentująca w sądach wykorzystane ofiary, mówi:  

 To, że sprawy o molestowanie w dzieciństwie trafiają do sądów, a przez to do opinii publicznej, jest w 
ostatecznym rachunku korzystne pod względem edukacji społeczeństwa. System prawny ma w mentalności 
Amerykanów bardzo ważne miejsce. Jeśli ofiary wygrywają w sądach, ludzie przestają zaprzeczać zjawisku, 
milczeć lub tolerować je. Poza tym oprawcy nie mogą już liczyć na bezkarność, a społeczeństwo - że upchnie 
problem poza zasięgiem wzroku.  

 Jednakże przewód sądowy to ciężka przeprawa dla ofiar: jest przewlekły, frustruje, drogo kosztuje i wyczerpuje 
emocjonalnie. Choć wynik może być wart tej pracy i stresu, ofiary powinny brać pod uwagę własne, często poważne 
straty. Jeśli nosisz się z myślą o rozprawie, powinnaś dokładnie przeanalizować decyzję, wszystkie za i przeciw. Powinnaś 
wziąć w rachubę znajomość siebie i własnej odporności, by móc uczciwie wybrać to, co będzie dla ciebie najlepsze. 
Możesz odpowiedzieć sobie na niektóre ważne pytania:  

 Dlaczego chcę rozprawy? Co mam nadzieję wniesie ona w moje zdrowienie? 
 Jakie są moje oczekiwania? Zadośćuczynienie finansowe? Emocjonalne? Unieszkodliwienie zagrożenia? 
 Na ile cele te są realistyczne? Które? 
 Jakie mam szanse na wygranie procesu? Co mogę w efekcie stracić? 
 Jak się poczuję jeśli przegram? Czy będzie to dla mnie rewiktymizacją? Czy spowoduje ataki lub odwrócenie się 

bliskich? 
 Jak sprawa wpłynie na moje leczenie? Czy doda mi sił? Nauczy lepiej stawać po własnej stronie? A może raczej 

podkopie wiarę, narazi na ataki lub zdewastuje emocjonalnie?  
 Czy w czasie rozprawy będę zdolna kontynuować terapię? Czy raczej będę musiała zamrozić uczucia na dłuższy 

czas? 
 Czy posiadam wystarczająco mocną sieć wsparcia, by wytrzymała obciążenie procesem?  
 Czy wystarczająco odbudowałam się z kazirodztwa, by znieść podważanie mojej godności, wiarygodności, 

integralności lub równowagi umysłowej? Jaki duże jest ryzyko, że spowoduję nowy kryzys w moim życiu? 
 Jak proces wpłynie na moją obecną rodzinę? Czy będę w stanie funkcjonować jako matka, żona, pracownica, 

studentka? Czy mam w zasięgu dość przyjemnych odbudowujących aktywności, by równoważyły napięcia i stres? 
A może i bez sprawy ledwo co ciągnę? 

 Jak rozprawa zaważy na moich relacjach z obecnymi bliskimi (mężem, dziećmi, partnerem, przyjaciółmi)? Jak 
wpłynie na relacje z resztą dawnej rodziny? Czy ewentualne zmiany są tego warte? 

 Wiele ofiar decyduje się na założenie sprawy, chcąc aby oprawca przyznał się do tego, co zrobił i wziął na siebie 
odpowiedzialność. Tymczasem sąd nie jest obliczony na uzyskanie takiego efektu. Mówi Mary R. Williams: 

 Na nieszczęście, przewód sądowy nie jest tym miejscem, gdzie możemy uzyskać czyjeś przyznanie się do 
winy. Oskarżeni nastawiają się na obronę, kłamstwo i zaprzeczanie. Sąd najlepiej nadaje się do uzyskania 
odszkodowań finansowych. Jest mało prawdopodobne, by sprawił, by pozwany zmienił swoje nastawienie, 
poglądy lub zacząć z serca przepraszać. Jeśli wytaczasz zarzuty, spotkasz się z odporem. Wywołasz zaprzeczanie i 
ataki na twoją wiarygodność. 

Jednakże system sądowniczy - jak dodaje Williams - stwarza ofiarom okazję do poczucia ich siły: 
 Oczekiwanie na przemianę emocjonalną oprawcy w sądzie jest zawodne, ale proces pozwala ofierze stanąć 
po swoje stronie i zawalczyć o siebie. Pozwala jej poczuć się równym i równoprawnym obywatelem, mającym moc 
i wpływ na swoje życie. Dla ofiar seksualnego wykorzystania w dzieciństwie często staje się to doświadczeniem 
katharsis, gdyż mogą głośno, przy wielu świadkach opowiedzieć o swojej tragedii - odkryć fakty, które wcześniej 
znali tylko nieliczni lub nikt. Mogą wypowiedzieć prawdę w sytuacji odwrócenia sił, gdy wynajęty i opłacony 
człowiek bierze oprawcę i jego sojuszników w krzyżowy ogień pytań. Takie rozegranie sprawia, że ofiara wychodzi 
z sądu z poczuciem, że rzeczywiście stanęła w swojej obronie.  



 Pokłosie rozprawy sądowej jest w takim samym stopniu trudne, jak i wynagradzające. Wiele ofiar stwierdza 
potem, że to się opłaciło - że dojrzały emocjonalnie, stały się silniejsze i zaczęły czuć większą siłę i szacunek dla samej 
siebie. Mimo to jednak, jak zauważa Williams, często też odzywa się równolegle poczucie rozczarowania, niedosytu i 
upokorzenia:  

 W sądzie, nawet jeśli wygrywasz sprawę, rzadko wygrywasz ją bezapelacyjnie i na wszystkich frontach. 
Rzadko też otrzymujesz wszystko, do czego masz prawo. Proces zawsze jest po trosze kompromisem.  
 Druga rzecz to uczucia. Na koniec, ofiary muszą poradzić sobie z lawiną emocji, jakie zostały poruszone w 
toku sprawy i odroczone dopóki była ona w toku. Nawet jeśli wyroki są po myśli ofiar, skutki dawnego 
wykorzystania nie znikają, a ich życie nie staje się łatwiejsze. Muszą dalej pracować nad swoją rekonstrukcją 
emocjonalną.  
 Jednak mnóstwo moich klientek równolegle doświadcza poczucia olbrzymiej ulgi i zwycięstwa. Proces 
wytwarza zdrową separację od oprawcy, co często staje się dla ofiary rytuałem przejścia do nowego etapu. Może 
ona opuścić szlaban na pewne aspekty relacji z oprawcą i ruszyć w dalsze życie z nową, pozytywną energią.  

 Decyzja o oskarżeniu oprawcy przed sądem jest zawsze sprawą osobistą. Zależnie od twojej sytuacji, możesz 
chcieć lub nie chcieć procesu. Niektóre ofiary nigdy nie decydują się na to. Wiele innych, po wstępnym rozeznaniu 
dochodzi do wniosku, że prawo stanowe i/lub  osiągalny materiał dowodowy wykluczają szanse na sukces.  
 Jeśli rozważasz proces, powinnaś zdawać sobie sprawę s tego, że wkraczasz na arenę bezpardonowej walki. Jak 
omawiamy to w rozdziale „Uhonorowanie prawdy” (str. 473), prawne konsekwencje wobec napastników przyczyniły się 
ostatnio do zorganizowanej i nagłośnionej w mediach nagonki na ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie i na 
ich terapeutów. Jeśli więc idziesz obecnie do prokuratora, idziesz w czasie, gdy będziesz zaciekle atakowana przez 
różnych „ekspertów” obrony, podważających prawdziwość twoich wspomnień i nawet poczytalność. Media nie zostawią 
na tobie i twojej terapeutce suchej nitki, a oprawca będzie wychodził ze skóry, by wszystkich przekonać, że został 
fałszywie oskarżony. Nie oznacza to jeszcze przegranej sprawy - także w takiej sytuacji możesz wygrać - jednak będzie to 
proces bardzo złożony i wyczerpujący. W przypadkach, gdy mała jest szansa na udowodnienie, iż rzeczywiście doszło do 
wykorzystania, szansa na to, że sprawa zakończy się sprawiedliwym wyrokiem lub pomoże ci w zdrowieniu, spada niemal 
do zera.  
 To bardzo ważne, by ofiary miały możliwość dochodzenia sprawiedliwości w sądzie. Decyzja o skorzystaniu z tej 
szansy nigdy nie jest łatwa. Każda z dorosłych ofiar wykorzystania w dzieciństwie musi rozważnie ocenić swoje położenie 
i możliwości, biorą pod uwagę koszt, ryzyko rewiktymizacji i prawdopodobieństwo sukcesu. Musi też umieć realistycznie 
spojrzeć na swoje oczekiwania i na to, co można uzyskać na drodze prawa, a czego nie.  

P: Czy w okresie pracy nad traumą kazirodztwa mogłaś się kochać z partnerem? 
O:  Hmm... No cóż... I tak, i nie! 

 Seksualne ozdrowienie potrzebne jest nie tylko ofiarom. Niewiele jest miejsca w naszej kulturze na to, by 
kobiety mogły rozwinąć w sobie zdrową, zintegrowaną seksualność. Niemal od urodzenia dziewczynki dostają sprzeczne 
komunikaty na temat kobiecej seksualności. Mówi się im na zmianę, że powinny ją ukrywać, chować, zaprzeczać swoim 
pragnieniom i tłumić je, oraz że powinny z niej korzystać: pokazywać, uwodzić, zdobywać, oddawać się, polować lub 
pozwalać się używać. Środki masowego przekazu dumnie powiewają flagą erotyki, przedstawiając seks jako dowód 
mocy, sukcesu, skuteczności i szczęścia - jako obiegową walutę i towar wymienny. W efekcie większość kobiet cierpi 
zamęt i wewnętrzne rozterki w tej sferze. Dla tych, które były molestowane w dzieciństwie, powyższe rozterki rosną do 
rozmiarów wielkiego problemu. 
 Ofiary borykają się w życiu z szerokim pasmem seksualnych trudności, które wszystkie są uzasadnione jako 
konsekwencja dawnego wykorzystania. U niektórych wynikają wprost z niego. Jeśli w podstawówce nauczyciel 
wychowania fizycznego przychodził po meczu do szatni i dotykał twoich piersi, możesz nie znosić, gdy pieści je twój 
partner jak się kochacie - czuć lęk lub złość nawet gdy na nie patrzy. Jeśli kiedyś brutalnie zgwałcił cię ojczym, możesz 
dziś bać się stosunku i czuć ból w waginie, nawet z najdelikatniejszym i czułym partnerem.  
 Jednakże twoje problemy seksualne nie muszą wiązać się ze specyficznym epizodem z wykorzystania. Mogą 
mieć charakter uogólniony, jak wtedy, gdy przeraża cię każda sytuacja o kontekście seksualnym i ratujesz się w życiu 
miłosną anoreksją. Lub kiedy masz kompulsywny wzorzec zaspokajania swoich innych, nieseksualnych potrzeb przez 
seks. Albo gdy, nie umiejąc znieść swojej obecności podczas aktu z partnerem, dysocjujesz się w łóżku. Nie ma w tym 
nic nienormalnego, jeśli doświadczasz tego rodzaju problemów. Zostały one wymuszone na tobie, tak jak zostało 
wymuszone dawne wykorzystanie. Na szczęście, możliwe jest uzdrowienie sfery erotycznej i ty również masz szansę 
zacząć doświadczać swojej seksualności w całkiem inny sposób.  

 Przez wiele lat czułam się jak seksualna katastrofa, jakby spustoszenia w tej sferze były we mnie nie do 
naprawy. Mimo to, coś we mnie nie poddawało się. Dziś zdumiewa mnie efekt. Problemy jakie pięć lat temu 
wydawały mi się nie do przejścia, nawet nie pojawiają się w tle. Od kilku lat nie miałam ani jednej retrospekcji w 

SEKS



czasie kochania się z mężem. Dziś ja również inicjuję seks. Mogę powiedzieć, że właściwie to lubię tę grę, choć 
może nie uwielbiam. Ale nie boję się już mojego podniecenia i namiętności. Łóżko stało się częścią mojego 
związku i mojego życia.  

 Praca nad odzyskiwaniem zagubionej lub wypaczonej seksualności przebiega powoli i nieraz kosztuje ból. Kiedy 
pozwolisz sobie na pamięć wykorzystania i otworzysz się na wyparte uczucia, może okazać się, że fizyczna miłość z 
partnerem jest dla ciebie jeszcze trudniejsza. Możesz pukać się w czoło i kwestionować rozsądek, który cię pchnął na 
drogę ocalenia, bo przecież gdyby nie to, radziłabyś sobie w łóżku dużo lepiej z dawnym arsenałem obron i strategii. 
Wiedz jednak, że zasługujesz na o wiele więcej. 

ZASŁUGUJESZ NA TO, ŻEBY CI BYŁO DOBRZE W ŁÓŻKU 

Boję się dopuszczać do zbyt silnej przyjemności w ciele, nie chcę stracić kontroli. Nie jestem pewna, czy zasługuję 
na rozkosz i czy jest ona dobra. Boję się że jeśli pozwolę sobie na nią, moje ciało nie wytrzyma roznamiętnienia i 
się rozpęknie. Wiem, że potrafi ono wytrzymać wiele bólu, ale czy udźwignie rozkosz? 

 Doświadczanie cielesnej bliskości, podniecenia i rozkoszy często prowadzi ofiarę do sprzecznych odczuć. Wiele 
ofiar w czasie stosunku odczuwa tylko ból i odrętwienie; oziębłość chroni nas przed poczuciem, że „zdradza nas własne 
ciało.” Bywa, że przyjemność i orgazm możemy osiągnąć tylko samotnie. Jednakże inna część ofiar z łatwością doznaje 
podniecenia i/lub orgazmu z partnerem, choć zwykle za cenę poczucia się kimś brudnym, wyuzdanym, winnym czy złym. 
Wykorzystanie, stapiając ze sobą doznania seksualnej rozkoszy z uczuciami zamętu, przerażenia, wstydu i zdrady, 
odstręcza nas od niej mówiąc, że jest ona czymś wstrętnym, groźnym lub godnym potępienia. „Dopiero od niedawna 
potrafię łączyć słowo ‘seks’ z błogością i spełnieniem” - wyznaje jedna z leczących się ofiar. 
 Część ofiar nie doświadcza żadnych przyjemnych doznań podczas seksualnego aktu, nawet jeśli ich pragnie. 
Inne płacą za orgazmy i satysfakcję poczuciem winy, że czują rozkosz w łóżku. Wiele pozostałych przeżywa wewnętrzne 
konflikty i utrapienia: „Ta przyjemność nigdy nie była dla mnie przyjemna. Właściwie nie wiem, jak to jest czuć błogość, 
rozkosz i seksualne ukojenie. Po każdym orgazmie chce mi się wymiotować; czuję wstręt i na myśl powraca mi ten stary, 
obleśny dziad, mój wujek.” 
 To, że twoje naturalne erotyczne reakcje ciała zostały podstępem przedwcześnie sprowokowane i użyte do 
czyjejś zboczonej satysfakcji, jest niezaprzeczalnym i okropnym pogwałceniem. Mimo to, podniecenie i seksualna 
przyjemność sama w sobie nie jest zła - nie jest ona immanentnie przynależna do molestowania w dzieciństwie. Teraz, 
kiedy jesteś dorosła, obiektywnie, bezpiecznie jest czuć rozkosz. Dzisiaj to ty decydujesz, kiedy, gdzie i jak chcesz jej 
próbować z partnerem. W ramach swoich wyborów możesz udzielać sobie pozwolenia na przeżywanie przyjemości. 
Odczucia seksualne nie są same w sobie niebezpieczne czy destrukcyjne. Podobnie jak z ogniem, ich właściwości zależą 
od tego, kto i w jakim celu ich używa.  

Okresy celibatu 

 Zrobienie sobie przerwy w seksualnym współżyciu nie jest bezwzględnym wymogiem dla każdej osoby leczącej 
się z wykorzystania, ale okresy celibatu zwłaszcza na początku drogi, działają bardzo rozjaśniająco. Po pierwsze, 
otwierają dużo szerszy dostęp do pamięci dawnych nadużyć i związanych z nimi uczuć. Po drugie, są wspaniałą okazją do 
odnalezienia własnych seksualnych granic - niezależnie od tego, czy zaliczasz się do tych ofiar, które czują lęk, wstręt czy 
brak zainteresowania seksem, czy też nie kontrolujesz swoich pożądań i przy niemal każdej okazji lądujesz z kimś w 
łóżku. Jeśli twoje życie seksualne nosi cechy uzależnienia i/lub wiktymizacji, odstawienie wszystkich zachowań na dłuższy 
czas, da ci szansę przyjrzeć się sobie, ochłonąć z obsesji i zweryfikować swoje życie w tej dziedzinie. Wiele ofiar mówi, 
że swoją kobiecość zaczęły odczuwać najpełniej właśnie w okresach celibatu. Tylko od ciebie zależy postanowienie o 
długości trwania tego okresu, czy okresów. Sama jesteś najlepszym ekspertem od własnego zdrowienia. Możesz 
zdecydować się na rok lub wiele lat. Kiedy indziej wystarczy ci miesiąc lub kilka. 

UCZ SIĘ MÓWIĆ NIE 
 W wieku około dwóch lat dzieci zaczynają mówić nie. Ćwiczą to nieustannie. Uczą się asertywności, 
autonomicznych decyzji i bronienia swoich granic. Dają jasno do zrozumienia, że choć wiele rzeczy jest dla nich w 
porządku, to jednak nie wszystkie, i muszą co do nich uzyskać pewność, że będą mogły odmówić. Niemowlęta prawie na 
wszystko mówią nie - i to jest zdrowe. Dopóki nie nauczymy się mówić NIE, jasno i skutecznie, nasze TAK nic nie znaczy 
i nie daje satysfakcji.  
 Aby ozdrowieć seksualnie, musisz nauczyć się mówić nie wszelkim praktykom seksualnym, których nie chcesz 
lub które cię niszczą. Warto jest zawrzeć ze sobą żelazną umowę, że nie dopuścisz więcej do sytuacji, kiedy musiałabyś 
zaciskać zęby, by przetrwać akt seksualny, którego nie chcesz, lub po którym chciałabyś zapaść się pod ziemię. Za 
każdym razem, gdy dopuszczasz do kontaktów, których właściwie nie chcesz - przed, w trakcie lub potem - nakładasz na 
siebie jeszcze jedną warstwę wykorzystania, która, powielając wzorzec wiktymizacji, izoluje cię przed ocaleniem.  

W ŻYCIU JEST DUŻO WIĘCEJ NIŻ SEKS 
 Wiele kobiet wchłania fałszywy przekaz, że nadają się tylko do seksu. Wszystkie inne ich wartości, zalety, 
zdolności, umiejętności, aspiracje i potrzeby schodzą na dalszy plan lub znikają, przesłonięte oczekiwanym od nich 
erotyzmem i własną aktywnością na tym polu. 
  Jedna z dorosłych ofiar pragnęła powiedzieć NIE, nie tylko swoim kontaktom z kochankami, ale i z samym 
sobą. Zidentyfikowawszy się jako osoba uzależniona, uznała, że potrzeba jej dłuższej przerwy od jakiejkolwiek seksualnej 



aktywności i przyjęła nieprzekraczalną granicę: „ręce precz ode mnie.” Pozwalając całkowicie ustać na pewien czas 
swojej aktywności seksualnej - mówiąc „nie” problemom jakie ona niosła, naciskom ciała na rozładowanie napięcia i 
zarazem przyjemnościom jakie dawała - możesz zacząć dostrzegać, że w życiu jest dużo więcej niż seks, i że ty jesteś 
dużo więcej warta niż seks.  
 Jeśli jesteś w stałym związku z partnerem, taki okres celibatu może wywołać wiele napięć między wami. Taką 
decyzję musicie obustronnie uzgodnić lub zawrzeć kompromis uwzględniający potrzeby drugiej strony. Ważne jest 
jednak, żebyś nie ignorowała własnego dobra - potrzeb twego procesu zdrowienia. Jeśli potrzebujesz zdecydowanie 
dłuższego okresu celibatu, a zmuszasz się do seksu, aby nie zaszkodzić swojemu związkowi, to na dłuższą metę właśnie 
raczej zaszkodzisz mu w ten sposób nie mówiąc o tym, że przede wszystkim zaszkodzisz własnemu zdrowieniu.  

Zacznij od samej siebie 

 Kiedy staniesz się gotowa i zechcesz zacząć doświadczać siebie także w sposób seksualny, zaczynaj powoli, 
rozważnie i z pełną świadomością. Niektóre kobiety uznają, że na wczesnych etapach wychodzenia z anoreksji same są 
dla siebie najlepszymi kochankami. Jedna z nich ujęła to tak: „Jeśli nie potrafię sama z sobą to jaki sens będzie miało 
uczenie się tego z kimś?” 
 Jeśli nigdy w życiu nie było ci komfortowo i miło gdy sama się dotykałaś, wiedz, że nie tobie jednej. Większości 
z nas wmawiano, że dotykanie siebie w „te miejsca” jest złe, brudne, grzeszne i godne wstydu. I chociaż przyjemnie ci 
gdy pieści cię partner i akceptujesz to, to jakoś nie dajesz sobie prawa do własnego dotyku. Taka postawa raczej nie jest 
w twoim interesie. Bo któż ma większe prawo do twojego ciała od ciebie samej? 
 Wiele ofiar czuje wstręt do własnego ciała, a nawet do ciała w ogóle. Niektóre z nas słyszały wprost, że są 
wstrętne, lub że ich genitalia są wstrętne. Jedna z ofiar nienawidziła swojej prawej ręki od czasu, gdy dziadek, instruując 
ją, kazał jej dotykać jego członka i onanizować go. Dla innych cała otoczka wykorzystania była tak odrażająca, że 
przeniknęła obrzydzeniem wszystko, co wiąże się z seksem. Jednakże ciało, twoje ciało, nie jest wstrętne; jest cudowne; 
jest przebogate w doznania. I należy do ciebie. 

KOCHANIE SIĘ Z SAMĄ SOBĄ 
 To, jak się kiedyś onanizowałaś jest bardzo ważną informacją. Wiele ofiar podchodzi do swojej masturbacji tak, 
jak do seksu z partnerem - z pozycji odłączania się od siebie. Któraś z nich mówiła: „Używanie wibratora przeze mnie nie 
miało nic wspólnego z seksem ani intymnością, a jedynie z napięciem i rozładowaniem. Do tego to nie trzeba wiele. Jak 
go podkręciłam na maksimum, to była chwila, i już.” Inna zaczynała z miłym uczuciem ciepła i błogości, ale niezdolna 
zbliżyć się w ten sposób do orgazmu, zaczynała onanizować się zawzięcie, by go siłą wymusić na sobie: „Czułam się tak, 
jakbym kogoś gwałciła... Słowo ‘samogwałt’ świetnie pasuje. Do głosu dochodziła wtedy agresja: lubieżna, kompulsywna 
część mnie.” 
 Jeśli całkowicie unikasz seksualnego dotykania siebie, lub jeśli twoje dawne doświadczenia z autoerotyzmem 
polegały na mocnej stymulacji i szybkiej ograzmicznej uldze, daj sobie więcej czasu na bycie w ciele w uważny i 
rozluźniony sposób (możesz zajrzeć do: „Ćwiczenia na kontakt z ciałem” na str. 114). Weź gorącą kąpiel, zapal sobie 
świece, włącz ulubioną muzykę. Nawlecz świeżą pościel, zapal kadzidło, przynieś kwiaty w wazonie. Niech to będzie twój 
czas. Może zapragniesz cienkiej warstwy olejku na całym ciele. Poczuj swoją skórę, mięśnie. Nie zaczynaj o dotykania 
genitaliów. Możesz objąć się ramionami, gładzić je. Zobacz, jaki rodzaj dotyku jest najprzyjemniejszy na twojej skórze. 
Nie szczędź go sobie. Wiele wykorzystanych kobiet przechodzi przez seks w odrętwieniu, panice i bez kontaktu z 
własnym ciałem lub nie zwracając uwagi na to, co czują. Nie musisz już tego powtarzać.  
 Najczęściej pierwsza randka z samą sobą zatrzyma się na pogłaskaniu jednego ramienia. W porządku, nie ma 
pośpiechu. Umów się na następną randkę, kiedy to odważysz się pogłaskać drugie ramię. Z czasem możesz pozwalać 
sobie na coraz więcej odczuć, więcej doznań cielesnych. Może w którymś momencie przyjdzie podniecenie seksualne, a 
może nie. Nie szukaj go specjalnie. Jeśli przyjdzie i poczujesz się gotowa, możesz - powoli - zacząć dotykać swoich piersi, 
brodawek, potem okolic sromu, łechtaczki, waginy. Celem nie będzie rozpędzenie się i pośpiech; celem nie jest 
stymulacja i orgazm. Chodzi o poczucie doznań z ciała, o akceptowanie ich oraz przyjemności, jaką dają. Także o odbiór 
emocjonalnych reakcji jakie ta przyjemność wywołuje. Generalnie, chodzi o poznanie zmysłowości własnego ciała. W 
każdej chwili, w której zechcesz, możesz się zatrzymać. Uważaj na moment, kiedy zechcesz przestać, patrz co wywołuje 
niepokój. Trwaj w uwadze i świadomości. Trwaj w ciele.  
 Jeśli złapiesz się na tym, że odłączasz się od siebie - że myślisz o tym, jaką sukienkę założysz jutro, lub 
ulatujesz z ciała - zatrzymaj się. Tak samo jeśli pojawi się uczucie, by doprowadzić się do szczytu i „mieć to z głowy.” 
Zwolnij wtedy, wycofaj się, oddychaj przeponą, do spodu brzucha. Pozwól sobie na wszystko, co pomoże ci odzyskać 
więź z sobą i ciałem. Seks jest więzią - w tym wypadku tworzeniem więzi z tobą samą.  

 Świadomie staram się połączyć z całym moim ciałem. Mam własną medytację, która mi to umożliwia i 
stosuję ją także, gdy kocham się z partnerem. Wyobrażam sobie, że moje ciało napełnia się krystalicznie czystą 
wodą lub światłem. Widzę jak opływa mnie ono od stóp do głów, jak krąży we mnie, oczyszczając mnie całą. Ta 
cyrkulacja pomaga mi zachować poczucie, że jestem jednością - że jestem cała. Ocalona.  

RETROSPEKCJE 
 Jeśli podczas dotykania swojego ciała pojawią ci się retrospekcje, nie musisz wpadać w panikę. Retrospekcje 
mogą dać ci okazję do lepszego zrozumienia twoich przeżyć z dzieciństwa, będąc źródłem cennych informacji i wglądów. 
Mogą byś szansą na uwolnienie długo powstrzymywanych uczuć. Więcej na ten temat znajdziesz w dziale „Retrospekcje” 
na str. 32, oraz „Retrospekcje z partnerem” na str. 162. 
 Jeśli ogarnie cię zbyt wielki smutek, otwórz oczy i ugruntuj się w teraźniejszości. Uświadom sobie, że dotykanie 



siebie, tu i teraz, nie jest wykorzystaniem, choć może przynosić jego dawne wspomnienia. Powiedz sobie, że zasługujesz 
na pieszczoty, podawane sobie w kochający i nie przymusowy sposób - że zasługujesz na przyjemność, delikatność i 
rozkosz. One nie są destrukcyjne, złe ani godne wstydu. Starasz się uzdrowić swoje ciało i zasługujesz na to. Zatrzymuj 
się zawsze, gdy pojawi się jakaś retrospekcja, by przyjąć wiadomość, jaką ci niesie. Rób sobie takie przerwy, jakich 
potrzebujesz. Będziesz wiedziała.  

ORGAZMY 
 Dla wykorzystanych kobiet, które mają trudności w osiąganiu orgazmu, właściwe może być w trakcie randek z 
samą sobą rozmyślne wzięcie „urlopu” od nich i od ich próbowania. Możesz wyznaczyć sobie pewien okres na 
próbowanie masturbacji bez orgazmów i nastawiania się na nie, co powoli ci zatrzymać energię seksualną w ciele, by 
zasilała budowanie twojej zdrowej fizycznej seksualności. Jeśli zbliżysz się do szczytu, cofnij się trochę, zmniejszając 
stymulację, by twoja energia opadła z powrotem wgłąb ciebie. Ten rodzaj kochania się z samą sobą nie przewiduje czasu 
trwania ani końca. Zatrzymujesz się wtedy, gdy chcesz się zatrzymać. 
 Dotykanie siebie i pieszczoty nie dążące do orgazmu mogą przynieść ci niebywałą ulgę. Nic nie „musisz.” Nie ma 
już żadnego pragnienia ani nacisku na to, by „skończyć.” Za niczym nie gonisz, na nic nie polujesz, do niczego się nie 
spieszysz, nic nie musisz „próbować.” Zamiast wyobrażania sobie lub zakładania, jak powinno być, tworzy się w tobie 
przestrzeń na każde uczucie, jakie zechce się zjawić i na wysłuchanie go - przestrzeń na uświadamianie sobie 
stopniowania podniecenia, błogość, doświadczanie przyjemności i poznawanie własnych reakcji na nią. Ten rodzaj 
wstrzemięźliwej eksploracji własnego ciała i jego seksualności może usunąć niewidoczne przeszkody w dochodzeniu do 
orgazmu i w przeżywaniu go. Może też być bardzo podniecający. Daje się z powodzeniem stosować razem z uważnym 
partnerem i wtedy zastępuje masturbację. W takim przypadku żadne z was nie osiąga orgazmu.  
 Choć założeniem tego ćwiczenia jest zdjęcie „ciśnienia” na orgazm, może dziać się tak, iż  będziesz czuła jeszcze 
większy napór. Powstrzymywanie szczytowania może być trudne jeśli w czasach dawnego molestowania oznaczało ono 
koniec jego kolejnego epizodu. „Seks bez szczytowania odczuwałam jako potworne zagrożenie; właśnie dlatego, że nie 
było widać końca. Ponieważ w dzieciństwie oprawca stymulował mnie do orgazmu, orgazm oznaczał koniec psychicznej 
tortury. Kiedy go w łóżku nie widać, zaraz wpadam w panikę” - wyznaje jedna ze zdrowiejących ofiar. 
 Jeśli nigdy w życiu nie doświadczałaś orgazmu, cenne sugestie jak stać się zdolną do niego znajdziesz na końcu 
książki w spisie lektur. Jeśli nigdy nie próbowałaś wibratora, nie przekreślaj tej pomocy, ale też żadnej z rad nie traktuj 
obowiązkowo.  
 Niektóre ofiary stwierdzają, że w miarę przerabiania traumy seksualnych nadużyć ich orgazmy też ulegają 
przemianie. Puszczają dawne blokady i uwalniają się przechowywane w nich emocje, powstaje więc przestrzeń na 
pełniejsze doznawanie przeżyć cielesnych. Jedna z kobiet odkryła, że wykonując pracę nad uwalnianiem uczuć, jej 
orgazmy zmieniły się - na zasadzie „produktu ubocznego” -  z miejscowych krótkotrwałych skurczów w dłuższe doznanie 
rozlewające się ciepłem i rozkoszą po całym ciele 

Kochanie się z partnerem 

 To, jak długo po okresie celibatu zechcesz doświadczać swojej seksualności sama ze sobą, i czy w ogóle 
zechcesz przeżywać ją w ten sposób, zależy wyłącznie od ciebie. Nikt prócz ciebie nie może określić, jakich doświadczeń 
potrzebujesz i ile na nie trzeba ci czasu. Wsłuchuj się w swoje ciało i duszę; uczucia powiedzą ci, czy i na co jesteś 
gotowa i czy nie czujesz się przymuszana do czegoś, czego nie chcesz.  
 Jeśli masz stałego partnera i jeśli przeszliście przez okres odstawienia seksu, ważne jest, byś nie wracała do 
współżycia dlatego, że czujesz się w obowiązku, chcesz uniknąć konfliktów lub boisz się porzucenia. Kochanie się z 
niewłaściwych pobudek lub „załatwianie” problemów w łóżku prędzej czy później zawsze obróci się przeciw wam i 
waszemu związkowi.  

JAKA JEST TWOJA PRAWDZIWA MOTYWACJA? 
 Staraj się być uczciwa co do powodów, dla których chcesz pracować nad swoją seksualnością. Zrób listę spraw, 
które chcesz zmienić w swoim współżyciu. Następnie zrób listę powodów, dla których chcesz wprowadzić te zmiany. W 
jednej kolumnie wpisz motywy zmian ze względy na ciebie samą, a w drugiej - motywy zmian ze względu na partnera.  
 Ofiarom często jest trudno oddzielać własne pragnienia od pragnień innych ludzi, w tym partnera, więc ważne 
jest byś kochała się ze względu na własne potrzeby. Motywacją do rozpoczęcia współżycia może być na przykład: „Czuję, 
że bez łóżka umyka mi jakaś ważna sfera życia.” „Chcę móc odczuwać tę przyjemność.” „Nie godzę się, by przeszłość 
dalej mną rządziła.” „Chcę zbudować stały, intymny seksualnie związek.” 
 Trwałe zmiany zewnętrzne są możliwe tylko, gdy wynikają z przemiany wewnętrznej i chęci jej pogłębiania. 
Początkowo może cię napędzać przykra świadomość niecierpliwości partnera lub lęk przed utratą związku, ale ostatecznie 
musisz dojść do postawy, że seksualne zdrowienie jest czymś, co robisz wyłącznie dla siebie. Jeśli zmuszasz się do 
aktywności seksualnej zanim będziesz naprawdę gotowa, będziesz zapewne doświadczać wiele rozczarowań, a mało 
wewnętrznego wzrostu.  

 Gdy tylko zaczęły powracać do mnie wspomnienia wykorzystania, wycofałam się seksualnie. Oznajmiłam 
partnerowi, że potrzebuję przynajmniej kilku miesięcy przerwy. Nie zgodził się. Nie chciałam go stracić, więc się 
przemogłam. Zmagaliśmy się z seksem przez pół roku. On był coraz bardziej niezadowolony, ja coraz bardziej 
wycofana. W końcu nastąpił przełom, choć ostatnie miesiące były gehenną. Słuchałam mojej intuicji i stanowczo 
mówiłam nie, nasz związek wisiał na włosku, ale przynajmniej nie czułam się jak jakaś beznadziejna ofiara. 

 Jeśli staje się jasne, że nie jesteś gotowa zmierzyć się z seksualnością i robisz to głównie pod wpływem obcych 



nacisków, nie jest to właściwy czas dla ciebie na seksualne zdrowienie. W dzieciństwie musiałaś doświadczać seksu, bo 
chciał tego napastnik, dlatego ważne jest byś nie powtarzała tego wzorca. Seks jest w pierwszym rzędzie dla ciebie i nie 
ma sensu przedwczesne zmuszanie się do trudnego i bolesnego procesu przemiany, jeśli nie pragniesz jej dla samej 
siebie. Może tak być, że nie jesteś gotowa. To jest w porządku. Kiedyś będziesz, ale się nie spiesz. Skupiaj się na innych 
aspektach zdrowienia, a gotowość prędzej czy później sama się zjawi. W życiu jest dużo więcej niż seks.  

CZYM  WIĘC JEST SEKS? 
 Jeśli zdrowiejesz z wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, twoje kochanie się z partnerem nie będzie 
zapewne przypominało typowych romantycznych opisów. Nie będzie ono jak na filmie: padacie sobie w ramiona, 
całujecie się namiętnie i z oddaniem, ubrania w magiczny sposób opadają, nie musicie nic mówić o lękach i niepokojach 
bo wszystko wiadomo, i kończąc akt wspólnym szczytem spontanicznej namiętności.  
 Zanim zaczniesz dzielić z partnerem łóżko, ważne jest abyś zbudowała z nim lub odnowiła waszą miłość. Zbyt 
często seks postrzegany jest jako seria czynności następujących po sobie w określonym porządku. Ofiary kazirodztwa 
często wchodzą w taki układ albo nic nie czując, na blokadzie, albo nie lubiąc tego, co czują, albo wręcz czując są 
targane paniką. I ty, i twój partner musicie porzucić myślenie, że seks to seria czynności: przytulanie, pocałunki, dotyk, 
pieszczoty, pieszczoty genitalne, penetracja, orgazm i dobranoc. Spróbujcie spojrzeć na seks jako doświadczanie 
wzajemności i miłości - miłości tak do własnej osoby, jak do osoby partnera. Niech w tym przeżyciu będzie miejsce na 
uczciwość, przyjemność, wierność, obecność i bliskość. Wtedy wszystko może się zdarzyć.  

JEŚLI DOPIERO ROZPOCZYNASZ ZWIĄZEK 
 Uzdrawianie sfery seksualnej wymaga pewnego poziomu wzajemnego zobowiązania i stałości uczuć między tobą 
a twoim partnerem. Nie tylko dla dorosłych ofiar wykorzystania znalezienie wrażliwego, wiernego i stałego partnera nie 
jest łatwe. Jeśli zaliczasz porażki lub boisz się zaryzykować, jesteś taka jak większość z nas, ofiar. 
 W początkach nowego związku problemy ze sfery seksu mogą cię przytłaczać lub odstręczać. Jednej z ofiar tym 
trudniej było zapoczątkować partnerski związek, im dalej posuwała się w swoim zdrowieniu: 

 Im bardziej jestem świadoma problemów, jakie mam z seksem, tym mniej jest we mnie chęci do szukania i 
budowania partnerstwa. Dawniej, gdy w łóżku mogłam dysocjować lub odłączać się od ciała, było mi dużo 
łatwiej. Jeśli się bałam lub coś odcinało mnie od aktu i bycia tu i teraz, to ani ja o tym nie miałam pojęcia, ani tym 
bardziej mój partner. Teraz, ani nie mam gdzie zwiać, ani też nie chcę. Mimo że robię postępy w zdrowieniu, moje 
zranienia i blokady są widoczniejsze. Przecież i pary, które są razem od lat, miewają w tych sprawach „pod górkę.” 
Na jakiej więc podstawie mogłabym się spodziewać, że z kimś nowym pójdzie mi gładko? Nieraz mam wrażenie, 
że wydaję wyrok śmierci na związek, zanim w ogóle się zacznie.  

 Ważne jest pamiętać, że każdy człowiek, wchodząc w nowy związek, wnosi weń cały bagaż swoich nie 
rozwiązanych problemów, a bycie razem z partnerem bardziej je obnaża. Nikt nie jest doskonały, więc trudności mogą 
zjawiać się także z jego strony. O ile ty możesz mieć na przykład trudności z pozwoleniem sobie na orgazm z nim lub w 
łóżku rozwalają cię retrospekcje, to on może mieć - załóżmy - trudności z inicjowaniem zbliżenia lub z rozmawianiem o 
uczuciach. Każde z was odkryje trudności, które będzie musiało rozwiązać.  
 Jeśli czujesz się zbyt poważnie spustoszona wskutek wykorzystania, by zdołać „wyrobić się” w związku o 
charakterze seksualnym, pracuj nad swoimi lękami z dala od partnera, by nie obciążać dodatkowo twojej nowej relacji. 
Koncentruj się na własnych mocnych stronach; ktoś, kto się w tobie zakochuje, zauważa je.  Plusy są fundamentem. Są 
one częścią ciebie, tak samo jak problemy. Bądź uważna. Staraj się być szczęśliwa. 
 Jeśli masz obawy, że twoje problemy z seksem mogą  przerosnąć partnera, z którym zaczynasz związek, 
posuwaj się naprzód bardzo powoli. Kiedy za szybko idziesz z nim do łóżka, kochasz się na całego, a potem zamykasz się 
seksualnie czy emocjonalnie, nie będzie podstaw dla zdrowej więzi. Lecz jeśli poznacie się najpierw, bez próbowania 
seksu - jeśli rozwiejecie swoje tajemnice, najlepiej wszystkie - zyskacie podbudowę dla trwałej przyjaźni i taki fundament 
ma szansę wytrzymać wasze późniejsze trudności.  
 Niestety, poprzez natychmiastową bliskość seksualną, wiele kobiet stara się zatuszować fakt, że zaczynają 
związek z kimś sobie prawie nie znanym. Ponieważ perspektywa otwarcia się przed nowym człowiekiem niesie poczucie 
niepewności i ofiarę wręcz nieraz przeraża, wchodzimy w namiętność seksualną, która daje złudzenie bliskości i 
bezpieczeństwa. Potem wycofujemy się rakiem w retrospektywnym poczuciu zagrożenia. Seks nie nadaje się na trwałą 
podstawę dla budowania więzi i bliskości. Choć konieczność bardzo powolnego posuwania się naprzód nie nastraja zbyt 
pozytywnie, „przeszkoda” ta okazuje się cennym nabytkiem. Jeśli zdobędziecie się na wstrzemięźliwość oraz wysiłek 
budowania bliskości i ufności, zamiast z miejsca „zlepić” się z sobą seksualnie, stanie się to gruntem dającym wam 
solidne oparcie dla związku. 
 Próbuj więc staromodnych zalotów. Niech będzie najpierw wiele randek, na których tylko rozmawiacie i patrzycie 
sobie głęboko w oczy. Niech spokojnie buduje się w was zaufanie do siebie i pożądania. Kiedy poczujecie się gotowi do 
dotyku, niech następne randki przyniosą trzymanie się za ręce, potem może parę pocałunków na pożegnanie. Kiedy 
dojrzejecie do głębszej intymności seksualnej, też nie wskakujcie od razu w pełny, genitalny seks. Jest wiele form 
cudownych pieszczot, aż do pettingu włącznie. Patrz, na co będziecie mieli zgodę i rozmawiajcie o każdym przeżyciu. 
Sygnalizujcie gotowość do pełnego współżycia. Powoli smakujcie każdy moment.  
 Jedna z par, z kochania się stworzyła sobie cały rytuał. Kiedy wiedzieli już, że pójdą ze sobą do łóżka, nie 
spieszyli się z tym, pozwalając by ich namiętność i pragnienie rosły. Rozmawiali ze sobą o każdym doznaniu i uczuciu, o 
każdej nadziei i lęku, jakie niósł im ich związek. Wieczorami zapalali świece i zbliżali się bardzo powoli, celebrując swoją 
podatność na zranienie i podniosłość chwili. W ten sposób byli w stanie uwolnić każdą obawę, oswoić każdy lęk i 
zbudować zaufanie, by ostatecznie cieszyć się pięknem pełnego aktu miłosnego.  



KOMUNIKACJA 

Rozmowy z kandydatem na nowego partnera.  Wobec zagrożenia łatwo zaraźliwymi i nieraz śmiertelnymi 
chorobami przenoszonymi drogą płciową, konieczne jest, abyś przed zaczęciem kontaktów fizycznych poruszyła ten 
temat z partnerem. Rozmowa o tym i ewentualna konieczność zrobienia sobie razem badań, może być trudna i wypaść 
niezręcznie, jednak - poza bezpieczeństwem - ma też inną dobrą stronę: uczy konkretnego rozmawiania o problemach 
związanych z seksem. Przy okazji chorób wenerycznych możesz „przemycić” trochę informacji o wykorzystaniu w 
dzieciństwie i przekonać się jak partner na nie zareaguje. Wiele będzie zależało od tego, jak on te fakty potraktuje.  
 Nie owijaj w bawełnę. Mów bezpośrednio, prosto i konkretnie. Niech twój przyszły partner ma pojęcie, czego 
może spodziewać się po tobie seksualnie. Jeśli się boisz lub nie czujesz się pewnie i chcesz iść bardzo powoli - mów. 
Wyjaśniaj swoje trudności i ograniczenia. Jeśli przyrzekłaś sobie, że nigdy nie zrobisz w łóżku niczego, na co nie będziesz 
miała zgody, lub że przerwiesz zawsze, gdy zjawią się retrospekcje - mów. Twój partner musi wiedzieć, czego 
potrzebujesz i czego nie chcesz lub nie możesz. Daj mu maksimum koniecznych informacji, abyś nie musiała się czuć 
potem wyalienowana ani się wycofywać, zrywać czy zamykać.  
 „Przecież nie znam go na tyle, by zacząć rozmowy o takich rzeczach!” - wzbraniała się jedna z ofiar. Jeśli masz 
podobne opory, zwolnij. Skoro nie znasz go na tyle dobrze, rozważ najpierw, czy chcesz go poznać i - ewentualnie - 
poznawaj. Odłóż resztę na dużo później. Inna z ofiar mówi:  

 Nie powinnam wchodzić w seks z kimś, z kim nie jestem w stanie rozmawiać. Przecież to jest boleśnie mi 
znany wzorzec z dawnego wykorzystania. Zawsze, gdy wchodziłam w relację, gdzie nie umiałam mówić lub 
powiedzieć nie, to kolejny raz idę spać z moim pedofilskim tatusiem.  

 Z drugiej strony nie musisz zarzucać partnera wszystkimi przygniatającymi detalami twojego wykorzystania. 
Niech to nie będzie większym horrorem teraz, niż było wtedy. Sama poczujesz, jakie informacje są mu konieczne i jak 
wiele jest w stanie unieść. Jemu też trzeba czasu. Podkreślaj, że ciągle zdrowiejesz i z czasem problemy będą ustępować. 
Stwórz podstawę do rozmów, by móc je omawiać zawsze, gdy się pokażą. 
 Słuchaj też jego - niech to będzie dwukierunkowa ulica. Twoje otwarcie się przed nim w sferze zranień i 
problemów seksualnych. da mu okazję odsłonić przed tobą jego lęki, potrzeby i pragnienia. Uczciwa komunikacja z 
partnerem wcale nie musi być dla niego przytłaczająca, skoro ty rozwiązujesz swoje problemy. Przyniesie za to ulgę od 
oczekiwań, że dająca satysfakcję bliskość seksualna spłynie samoistnie.  

Rozmowy w stałym, już istniejącym związku.  Jeśli nigdy nie mówiłaś partnerowi jak przeżywasz wasz 
seks, może on być zaskoczony, gdy nagle poruszysz ten temat. Jeśli mu wyznasz, że właściwie to unikasz kochania się, 
nie czujesz pożądania, czy że seks właściwie napawa cię wstrętem, on może to wziąć osobiście. Może zacząć 
podejrzewać, że się odkochałaś, poczuć się winny twoich problemów lub odpowiedzialny za rozwiązanie ich, rozzłościć 
się, że wcześniej mu nic nie mówiłaś, czy też zaprzeczać twoim deklaracjom, że nic między wami się nie zmieniło.  
 Mimo, że stając się uczciwa, ryzykujesz jego negatywną reakcję, otwierasz sobie szansę na zyskanie 
najmocniejszego sojusznika i osoby wspierającej. Po pierwszym szoku, partner zwykle poczuje ulgę, gdy wyjaśni się coś, 
o czym przeczuwał, że nigdy nie było w porządku. Może teraz zacząć wspólnie z tobą przeżywać żal, ból i zmagania, 
stając się sprzymierzeńcem w twoim zdrowieniu. Uczciwe, wzajemne odsłanianie przed sobą własnych problemów, jest 
glebą, z której wyrasta intymna bliskość.  
 Bez względu na to, jak zareaguje twój partner (a jego negatywna postawa zapewne będzie się z czasem 
zmieniać), zdrowienie wymaga, byś przestała udawać przed nim i ujawniła całą prawdę o twoich doświadczeniach.   

Najpierw stwórz podwalinę.  Niezależnie od tego, czy zaczynasz poruszać sprawy seksu z nowym 
kandydatem czy z dawnym stałym partnerem, istnieją pewne jednakowe reguły ułatwiające rozmowy na ten temat: 

 Przemyśl sobie zawczasu, co chcesz mu powiedzieć i dlaczego. 

 Przećwicz mówienie z terapeutką lub ludźmi z grupy. Niech ktoś zagra ci rolę. Sprawdź wszelkie możliwe reakcje 
partnera, ćwicząc tak długo, aż będziesz zdolna wypowiedzieć to, co zamierzasz.  

 Pracuj nad emocjami. Dziel się swym lękiem z ludźmi dającymi ci wsparcie poza związkiem, abyś niepotrzebnie nie 
obarczała partnera.  

 Rozmawiaj poza łóżkiem; w ubraniach na sobie, oboje jesteście mniej podatni na zranienia. Łatwiej jest słuchać i 
mówić na neutralnym gruncie.  

 Starannie dobieraj czas. Nie zaczynaj rozmów gdy on śpieszy się do pracy lub ty sama jesteś czymś zajęta.  

 Nie używaj rozmów jako sposobu trzymania go na dystans. One mają was zbliżać, nie dzielić. 

 Stale przypominaj sobie, że zasługujesz, by było ci dobrze w łóżku. Jesteś warta otrzymywania wsparcia z miłością i 
posiadania przy swoim boku sojusznika w zdrowieniu.  

 Rozmowy do poduszki.  Komunikacja nie zawsze musi byś poważna lub przytłaczająca. Możecie sobie czule 
szczebiotać, żartować i śmiać się, lub zwyczajnie dzielić cię uczuciami, jakie przez was przepływają. 

Gdzieś ponad miesiąc temu tuląc mnie, głaszcząc i pieszcząc, Nathan powiedział bardzo uczuciowym tonem: „Tak 
właśnie się czuję, gdy się z tobą kocham. Tak samo.” Nagle, te jego słowa odsłoniły mi całkiem nowy wymiar 
kochania się. Coś we mnie zaskoczyło, drgnęło i powiedziałam, takim całkiem dziecinnym głosem: „Powtórz mi to 
jeszcze raz.” Powtórzył. Zachwycona, śmiejąc się, zaczęłam prosić: „Jeszcze raz i jeszcze raz! Mów mi to bez 
końca tak, aby to nigdy nie zniknęło.” 



 Kilka dni później, kiedy kochaliśmy się w łóżku, poprosiłam go znowu o te słowa. Wzruszyłam się, słysząc je 
znowu. Do końca kochania się Nat wyrażał słowami mnóstwo ciepłych, dobrych uczuć, zamiast - jak przedtem - 
mówić, jak bardzo jest napalony i mnie chce. Mogłam teraz osiąść o wiele mocniej w moim ciele, uczuciach i w 
naszym akcie miłości. Cały czas byłam obecna, bezpieczna, bez cienia lęku i ani jednej retrospekcji. To było 
naprawdę cudowne. 

 Z drugiej strony, możesz czuć się nieswojo prosząc o konkretne słowa i wyrażając uczucia tak bezpośrednio. 
Jednak potrzeba łączenia się duchowo i emocjonalnie w fizycznym akcie miłości pozostaje. Jest ważna także poza 
kontaktami seksualnymi. Mówienie do siebie też jest drogą kochania. Nawet jeśli nie wyraża uczuć miłosnych, jest 
dobrym sposobem na poczucie się bliżej siebie i potwierdzenie sobie wzajemnego oddania.  

 Zawsze potrzebowałam słów. Kochając się, pragnę stale słyszeć głos mojego partnera, ale myślę, że wielu 
mężczyzn doprowadza to do przedwczesnego końca. W każdym razie jego. Czasem więc proszę, by podał mi 
szklankę z sokiem czy owinął dodatkowym prześcieradłem. 

DAJ SOBIE CZAS 
 Podstawowa zasada w poznawaniu się z partnerem od strony seksualnej niech pozwala ci zatrzymać się w 
każdym momencie, w jakim zechcesz.  Musisz dać sobie wolność robienia tylko tego, co dla ciebie jest miłe i na co masz 
wewnętrzną zgodę. W badaniu waszych wspólnych możliwości i przeszkód w tej sferze masz prawo posuwać się naprzód 
tak wolno, by nie tracić kontaktu ze sobą i wszystko czuć. Możesz też robić przerwy - tak samo jak przedtem w 
seksualnym poznawaniu samej siebie.  
  Jeśli się czegoś przestraszysz, powiedz to partnerowi. Dasz mu tym szansę zwolnić i nie zgubić więzi z tobą. 
Będzie mógł zaopiekować się tobą, ukoić, porozmawiać i coraz więcej wiedzieć o tym, czego i dlaczego się boisz. 
Następnie możecie wrócić do kochania się, albo wstać i zająć się czymś innym.  
 Jeśli twój partner robi coś, co ci nie odpowiada lub cię niepokoi, powiedz mu to. Objaśnij mu także - jeśli widzisz 
- łączność między tym, co dzieje się między wami, a tym, czego doświadczałaś jako molestowane dziecko. To ogromnie 
przyczynia się i do twojego postępu, i do budowy waszej relacji. 

 W stanie bardzo silnego podniecenia, zawsze roniłam trochę siusiu. Kiedyś gdy to się znowu zdarzyło, nagle 
przypomniałam sobie, że jak byłam mała i molestował mnie brat, broniłam się przed tym za pomocą siusiania. To 
było wtedy moje jedyne „nie.” Tak jakbym chciała mu pokazać: „tam się robi siusiu, a nie uprawia seks.” Myślałam 
wtedy, że go to powstrzyma. Kompletnie to potem wyparłam. Teraz musiałam nagle powiedzieć: „Stop, muszę się 
zatrzymać.” I zaczęliśmy rozmowę o tym.  

 Często jest tak, że jedne pieszczoty są w porządku, a drugie nie. Pewne miejsca twojego ciała mogą nie znosić 
pewnego rodzaju dotykania, a z innymi nie masz problemu. Informuj o tym partnera. To, że jakiejś pieszczocie mówisz 
„tak,” nie znaczy że mówisz „tak” innym. To, że raz powiedziałaś czemuś „tak,” nie znaczy, że znowu powiesz temu „tak.”  
 Rozmawiajcie ze sobą. Dzielcie się. Doświadczajcie tak tylko zaawansowanej bliskości, jaką potraficie unieść. 
Możecie być szczęśliwi z partnerem także, gdy nie uprawiacie seksu. Albo nie kończycie go orgazmem. Niech nie będzie 
przed wami żadnej mety do osiągnięcia ani żadnego innego celu niż bliskość, uczciwość, więź  i przyjemność.  

KIEDY ODŁĄCZASZ SIĘ OD SIEBIE 

 Uprawianie seksu było dla mnie zawsze dwoma solowymi popisami. Ogólnie fajnie, że on gdzieś tam był i coś 
robił, ale ja nie byłam ani przy tym, ani z nim. Byłam jakby widzem - obserwowałam z boku. Byłam w tym akcie we 
dwoje tylko z samą sobą i to mi nie odpowiadało. Właściwie to przejmowało mnie lękiem. Miałam obronną reakcję pod 
tytułem: „Muszę się stąd wyrwać.” A im bardziej on mnie lubił i im bardziej się na mnie napalał, tym bardziej się bałam i 
szybciej ulatywałam z ciała. Zaczynałam się gapić na pęknięcia w suficie lub frędzle od koca.  

 Kochałam się z mężem, a wcale mnie nie było. Odlatywałam totalnie. Zerkałam spod jego ramienia na mecz 
w telewizji: „O, zdobyli punkty za przyłożenie,” „Chryste, ale wykop!” Miałam mnóstwo sposobów ucieczki z 
obecności w Tym Akcie. Często patrzyłam za okno myśląc: „Boże, jeszcze nie skończyłeś?” Potem niewiele z tego 
pamiętałam - normalne, skoro mnie nie było. To nieprawdopodobne, jak dobrze musiałam udawać, skoro mąż się 
nigdy nie zorientował. Byłam w związku i tylko ja wiedziałam, że mnie w nim nie ma. „Czy oni nie widzą, że mnie 
tam nie ma? Daliby mi już spokój i poszli sobie. Dlaczego nie widzisz, że mnie tam nie ma?”-  myślałam wtedy, 
unosząc się w rogu pokoju pod sufitem.  

 Ile razy złapiesz się na tym, że w czasie miłosnego aktu wychodzisz z ciała czy odłączasz się od siebie bądź 
uczuć, zwolnij lub zatrzymaj się, byś mogła powrócić. Z miejsca rozmawiaj z partnerem o swoich przeżyciach. Patrz mu w 
oczy, wymawiaj jego imię. Jedna z ofiar miała przy łóżku dzban z ostrymi ziołami i gdy zaczynała odpływać, zawsze 
zatrzymywała się by wąchać. Wyraźny bodziec zmysłowy - w tym wypadku zapach - przywracał ją rzeczywistości.  
 Nigdy nie kochaj się dalej jeśli oderwałaś się od siebie i uczuć. Nawet jeśli czujesz lęk, nienaturalność czy 
zakłopotanie - wracaj i rozmawiaj. Ofiaruj sobie - i swojemu partnerowi - tę porcję szacunku, jaką niesie obecność i 
uczciwa komunikacja słowna. 

RETROSPEKCJE W TRAKCIE SEKSU Z PARTNEREM 

 Często dopadały mnie retrospekcje, jak się kochałam. Raz było to światło w sypialni kładące się w podobny 



sposób. Mój partner wstał i poszedł do łazienki. Spojrzałam za nim: stał w drzwiach. Wiedziałam, że to on. Ale 
widziałam mojego ojca, stojącego w drzwiach mojej dziecinnej sypialni jak patrzał, gdy gwałcił mnie starszy brat. 
Masturbował się ukradkiem. Nic nie pomagało, że teraz stał mój partner. To był ojciec. I to był brat.  

 Jeśli bombardują cię retrospekcje, mówienie o tym pomaga. Jedna z ofiar znalazła z mężem słowo-klucz: 
„upiory.” Wymawiała je, gdy tylko następowały wtargnięcia dawnych wspomnień - i w mig wszystko było jasne. Mąż z 
miejsca wiedział, co się dzieje i mógł zareagować odpowiednim wsparciem.  
 Tak jak każda sytuacja, każde rozwiązanie jest inne. Czasem możesz chcieć by partner zostawił cię samą, abyś 
mogła spokojnie otworzyć i prześwietlić retrospekcję - wbudować informację a odpowiednie miejsce swojej układanki. 
Innym razem, gdy zechcesz utrzymać się w intymnej sytuacji, możesz powiedzieć partnerowi: „Chcę zostać tu, z tobą. 
Nie chcę tam wracać. Pomóż mi i mów do mnie. Mów mi po imieniu. Tak, abym wiedziała kim i gdzie jestem.” Inna z 
ofiar miała męża, który w takich sytuacjach mówił jej „Otwórz oczy Edith! Otwórz oczy i patrz.” Gdy je otwierała, widziała 
jego, jej własny pokój, dom i pościel - i mogła wślizgnąć się z powrotem w rzeczywistość, zostawiając za sobą 
retrospekcje, które wtargnęły.  
 Masz prawo czuć się komfortowo w twoich dzisiejszych intymnych przeżyciach, nawet jeśli oznacza to regularne 
przywoływanie się do rzeczywistości - sprawdzanie, że to nie z dawnym oprawcą jesteś w łóżku. Nawet, jeśli zaczynasz z 
pułapu: „Seks? U-łaaah, na pewno nie!” zawsze możesz przemówić do siebie: „Stop. Dość władzy traumy nad moim 
życiem. Od dziś to będzie przyjemność. To jest James, mój mąż. Nie mój kuzyn.” 

MOŻESZ BYĆ ODKRYWCZA,  SPONTANICZNA,  MIEĆ INICJATYWĘ 

 W związkach, gdzie choć jedna ze stron zdrowieje z wykorzystania w dzieciństwie, seks rzadko toczy się w 
sposób konwencjonalny. Mówiąc o tym z partnerem i próbując, masz szansę znaleźć formy współżycia działające na 
waszą korzyść. Na pewno będą chwile, gdy on będzie chciał się kochać, a ty nie. Zawsze masz prawo odmówić. Jednak 
wieczne „nie” nie zdaje egzaminu.  
 Kiedy masz blokadę na seks, możesz wychodzić z propozycjami zastępczymi, jak masaż, całowanie się i 
przytulanie, gra rąk, pieszczoty, wspólna kąpiel, intymna rozmowa. Chociaż nie zaspokaja to samego pożądania 
seksualnego, zaspokaja potrzebę bliskości i czułości. Większość par będzie wolała takie „okrojone” formy, niż ich zupełny 
brak. Kiedy poznacie różne odmiany czułego, pozaseksualnego dotyku, możecie zacząć bardzo cenić sobie ów rodzaj 
bliskości. Niestety często dzieje się tak, że ofiara, która mówi partnerowi „nie” czuje cię potem winna i w rezultacie 
odpycha go jeszcze bardziej. Dlatego przydają się inne, zastępcze formy kontaktu. Wtedy bliskość, zamiast się ulatniać, 
spływa i się gromadzi.  
 Są też inne wariacje wspólnych gier i praktyk seksualnych. Kiedy na przykład nie chcesz być dotykana, bo 
kojarzy ci się to z molestowaniem, może okazać się, że nie czujesz oporu przed dotykaniem partnera - co otwiera wam 
drogę do praktyk „w jedną stronę.” Tak samo, gdy ty go nie chcesz dotykać - bo na przykład w dzieciństwie musiałaś 
onanizować dziadka – to możesz odkryć, że nie masz blokady na bycie pieszczoną w sposób seksualny. Kiedy indziej, jeśli 
nie jesteś w stanie ani znieść seksualnego dotyku, ani go dać, możesz – jeśli to wan odpowiada – obejmować i wspierać 
partnera gdy on masturbuje się sam: 

 Kiedy wreszcie przypomniałam sobie kazirodztwo, to jakby porwała mnie fala powodziowa. Nie chciałam być 
dotykana w żaden sposób. Prze nikogo. Sama też nie chciałam nikogo dotykać. W związku męczyłam się, by zdjąć 
tę blokadę na seks. W końcu udało mi się ją trochę poluzować. Uznałam, że mimo niechęci do przyjmowania i 
dawania dotyku seksualnego, znajdę nowe sposoby kontaktu, aby zaspokojona była moja potrzeba bliskości, i aby 
zaspokojone były potrzeby seksualne mojego męża, i abyśmy nadal mogli być z sobą intymnie, i abym z tym 
czuła się bezpiecznie. Popróbowaliśmy, i znaleźliśmy nowe sposoby kochania się. Czasami jednak nie chcę robić 
zupełnie nic. Mam ochotę pisać, lub płakać, lub posiedzieć sobie w milczeniu. W okresach, gdy ostro pracowałam 
nad moim kazirodztwem, nie chciałam nawet przytuleń. Ale na szczęście to nie były zbyt długie i częste okresy.  

 To, czego chcesz lub nie chcesz pod względem seksualnym, zawsze się różni. Być może satysfakcjonuje cię 
patrzenie na nagiego partnera, lub seksualne rozmowy z nim przez telefon. Może lubisz jak z tobą flirtuje i cię 
prowokuje. Lub cieszy cię list, w którym opisuje swoje fantazje na temat seksu z tobą i masz nadzieję je kiedyś 
zrealizować. Jeśli rozszerzysz nieco swoje horyzonty, odkryjesz, że możliwe jest więcej, niż się spodziewałaś.  

TROCHĘ MŁODZIEŃCZEJ INICJACJI 
 Ofiary nieraz zostają zablokowane na pewnym, wczesnym etapie seksualnego rozwoju, jak gdyby nigdy z niego 
nie wyrosły. Wykorzystanie powoduje, że ich seksualność albo rozbudza się przedwcześnie wyprzedzając zachowaniami 
twój fizjologiczny rozwój i fizyczne dojrzewanie, albo zostaje zatrzymana na wczesnodziewczęcym etapie. W tym drugim 
przypadku dorosła seksualność może cię przytłaczać, przerażać lub napawać wstrętem. Wtedy pomaca cofnięcie się do 
początków okresu dojrzewania i przerobienie „zaległości” - tym razem twoją własną drogą i tempem.  
 Staraj się iść naprzód powoli i tylko z odczuwalnej, wewnętrznej potrzeby. Nie całuj się, nim nie poczujesz, że 
chcesz pocałunku w usta. Nie przytulaj nikogo bliżej, niż podpowiada ci to pragnienie twojego ciała. Efekty mogą być 
całkiem dobre, jak zaświadcza jedna z ofiar: 

 Zaczęłam seksualną relację z człowiekiem, który też był wykorzystany i zdrowieje. Od początku stworzyliśmy 
sobie przestrzeń na eksperymenty z dotykiem - na jego naukę. W porządku było gdy ja byłam sobą, a on sobą, ze 
wszystkimi lękami i nadziejami, które w nas tkwiły. To było coś, jakby odzyskiwanie w sobie erotyzmu jeszcze na 
poziomie dziecka. Uczyliśmy się, praktykując.  



 Ważne było wszystko, co czułam będąc dotykana, a nie to, czy zachowania te pasowały do jakiejś koncepcji 
uprawiania seksu. Nie byliśmy ze sobą po to, by się wykorzystywać lecz po to, by uczyć się kochać ze sobą. Jeśli 
wchodząc w podniecenie zaczynałam płakać, było w porządku. Jeśli nagle chwytała mnie złość, też. Jeśli 
wdzierały się retrospekcje - je również akceptowałam. Znaczenie miało nie tyle to, co się zdarzało, ile że się 
zdarzało. Moje seksualne zdrowienie szło naprzód, dzięki bezpieczeństwu bycia w bieżącej chwili i doświadczania 
wszystkiego, co przynosił nam dotyk.  
 Dzisiaj seksualność nie jest już dla mnie problemem. Pozwoliłam sobie dorosnąć do niej. Jest ekscytującym 
procesem tworzenia bliskości. Wspólnie badamy nasza namiętność. Od kiedy odkryłam, ile energii daje mi 
seksualność, stałam się zdolna czerpać z niej i cieszyć się nią. I oczekuję, że to dopiero początek. Mam przed 
sobą całą resztę życia. 

PARTNER JAKO NAUCZYCIEL 
 Jeśli seks jest bogatą sferą życia twojego partnera, wolną od konfliktów, uzależnienia i problemów, możesz 
traktować to nie jako inwazję na twoje granice lecz szkołę pokazującą, jaki i czym może być seks.  

 Kochanie się zawsze było dla niego czymś specjalnym. Wiedział dobrze jak mi dogodzić. Był niesłychanie 
cierpliwy i delikatny. „To ludzie mogą w taki sposób odczuwać seks? Boże, co za odkrycie” - zachwycałam się. 
Nigdy nie sądziłam, że można być tak spontanicznym i namiętnym. Po półtora roku zapragnęłam tego samego dla 
siebie. Właśnie: wolności. Powoli zaczęłam sobie mówić, że to wszystko jest w porządku.  
 Dawniej, gdy on coś mówił lub robił, reagowałam: „to nieprzyjemne.” Wtedy on odpowiadał: „To wcale nie 
jest nieprzyjemne. Kto ci naopowiadał takich kłamstw?” Przytakiwałam, że faktycznie przyjemne, ale w głębi dalej 
czułam opór i wstręt. W końcu doszłam do punktu, gdy uczciwie mogłam powiedzieć: „To może nie jest aż tak 
nieprzyjemne, jak myślałam.” I zamiast być spięta, powoli zaczęłam się rozluźniać 

BĄDŹCIE SPRZYMIERZEŃCAMI 
 Zjednoczeni w rozwiązywaniu trudnego i bolesnego problemu, partnerzy mogą stać się sprzymierzeńcami, 
zamiast obwiniać się nawzajem z powodu oczekiwań i roszczeń. Kiedy potrzeby twoje i twojego partnera różnią się, to 
wcale nie znaczy że jedno z was jest winne lub w błędzie. Stając przed tym wyzwaniem, jako para chcąca ułożyć sobie 
życie, zdobywacie się na wzajemną troskę, wspólne rozwiązania, dzielenie się i wsparcie. 

Przestrzeń na pożądanie 

 Nie istnieje żaden „normalny” poziom pożądania. Jedni odczuwają pragnienia seksualne parę razy na dzień - inni 
raz na tydzień, raz na miesiąc czy raz na rok. Każdy też doświadcza zmian w częstotliwości i intensywności pożądań. 
Fluktuacje te mogą pochodzić ze stresu, depresji, uczuć odżałowywania lub towarzyszyć ważnym zmianom życiowym, 
wewnętrznym i zewnętrznym (np. wytrzeźwienie, śmierć kogoś bliskiego, narodziny, małżeństwo, rozwód). Zmiany są 
naturalnym składnikiem życia.  
 Wskutek wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, dorosłe ofiary często cierpią na zupełny brak pragnień 
seksualnych. Jeśli doświadczasz takiego braku pożądań, może to być twoja obrona przed niechcianym seksem, oznaka 
lęku przed seksualnością w ogóle, objaw twojego odłączenia się od ciała lub wynik postrzegania pragnień jako czegoś 
niebezpiecznego.  

 Nigdy nie odczuwałam ochoty na fizyczny seks. To zdumiewające, że podrywając i uwodząc facetów tak 
często, jak to robiłam - a robiłam to nieustannie - w tylu miejscach, sytuacjach i okazjach, ani razu nie odezwało 
mi się fizyczne pożądanie. Ludzie mnie pytali: „Po co więc to robisz?” Robiłam to po to, by móc się ich pozbyć. W 
tym wszystkim uważałam, że właściwe jest sypianie z mężem. Miałam milion słusznych powodów, ale żadnym z 
nich nie było pożądanie seksualne.  

 Być może nigdy nie miałaś szansy skontaktować się z własnym obszarem seksualnych pragnień. Kiedy dzieci 
wciągane są lub zmuszane do kontaktów seksualnych, ich naturalna i mająca przebudzić się później sfera pożądań, 
zostaje zablokowana i nie otrzymuje szansy wzrostu. Wzorzec anoreksji seksualnej rozciąga się na życie dorosłe. 

 Kiedy zaczęłam łapać kontakt z najwcześniejszymi faktami seksualnych nadużyć, ustało całe moje własne 
pożądanie. Zostały tylko reakcje na to, że ktoś mnie pożądał, konkretnie mąż. A te mnie przerażały. Bałam się, że 
znów będę musiała wychodzić z mojego ciała, czuć ból, lęk, czy znieczulać sfery erogenne. Owszem, chciałam 
nieraz miłosnej czułości, a nawet zmysłowej bliskości, ale pozaseksualnej. Chciałam pieszczot dla nich samych, a 
nie jako preludium do stosunku.  

 Jako wykorzystywana dziewczynka, odbierałaś pożądania kierujące napastnikiem jako coś nieobliczalnego - coś, 
co jest poza kontrolą. Zostałaś zmuszona do współdziałania zgodnie z jego zboczoną chucią. W takim kontekście 
pożądanie seksualne stało się bronią użytą przeciw tobie. Dlatego dziś łatwo czujesz się zagrożona własnym pożądaniem 
- boisz się, że doprowadzi ono do wykorzystania ciebie lub kogoś.  

 Kochając się, osiągałam poziom szalonego „napalenia.” W pełnym kontakcie z namiętnością stawałam się 
agresywna. Za którymś razem, gdy byłam na partnerze, a raczej seksualnie wyżywałam się na nim, chwyciło mnie 
dojmujące uczucie, że jestem oprawcą. Błyskawicznie zamroziłam się cała i zeszłam z niego. Był w szoku - i ja 
też. Wtargnęły retrospekcje zdarzeń, jak byłam gwałcona w dzieciństwie. Przez długie miesiące potem nie miałam 
żadnej ochoty na seks. Nic nie było w stanie mnie podniecić. 



 Retrospekcje, lęki czy emocjonalna bolesność w czasie seksualnych pieszczot lub stosunku, może istotnie 
wyeliminować twoje pożądanie. Ludzie chcą się kochać, gdyż seks podnosi im nastrój, łączy ich i wewnętrznie scala. 
Jednak gdy powoduje nawrót bólu, smutku i przerażenia, normalne jest, że pożądanie znika. 
 Jeśli w łóżku nigdy nie czujesz pożądania seksualnego (lub czujesz niezwykle rzadko), wyłączenie się na 
odpowiednio długi okres z jakiejkolwiek aktywności w tej dziedzinie da ci wewnętrzną przestrzeń na naturalnie 
pojawienie się tych pragnień. Zaczną one wypływać z ciebie samej, a nie z konieczności zaspokajania partnera lub z 
pobudzenia jakie ci aplikuje. Wiele kobiet, przechodząc okres celibatu, zaczyna dzięki temu doświadczać własnych 
pragnień seksualnych - często pierwszy raz w życiu. Jedna z nich miała z tym osobliwy kłopot: 

 Pod koniec zaczęłam mieć seksualne fantazje na temat mojej terapeutki. W głowie mi kołatało: „Boże, ona 
mnie pociąga! Czyżbym chciała się z nią kochać?” Dopóki nie zaczęłyśmy wałkować tego problemu pod kątem 
moich dawnych relacji z matką, seks z nią był częstym motywem w moich fantazjach.  

ROZSZERZAJ SWOJE POJĘCIE O POŻĄDANIU 
 JoAnn Loulan, autorka książki Lesbian Sex, twierdzi, że pożądanie może przebiegać na trzech poziomach: 
intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Pożądanie intelektualne oznacza świadomą decyzję i zgodę na uprawianie 
seksu. Emocjonalne - to chęć kochania się z powodu odczuwanej bliskości i więzi z partnerem. Fizyczne - to konkretne 
doznania z ciała, które sygnalizuje ci swoją gotowość do miłosnego aktu. Owe trzy typy pożądania mogą występować 
razem, oddzielnie i układać się we wszystkie możliwe kombinacje. Każdy typ jest prawomocny.  
 Loulan radzi sporządzić listę rzeczy, które nasza kultura uważa za wzorzec pożądania: podniecenie na widok 
nagiego ciała, pragnienie seksu zawsze gdy jest możliwy, itd. Następnie radzi sporządzić listę rzeczy, które dla ciebie 
oznaczają pożądanie i porównać ją z poprzednią. Prawdopodobnie zauważysz różnicę. Kulturowy stereotyp nie ma wiele 
wspólnego z prawdziwymi pragnieniami ludzi. Ważne jest więc iść tropem tego, w jaki sposób, od wewnątrz, 
doświadczasz seksualnych pożądań. Jeśli pozwolisz odejść kulturowym oczekiwaniom i rozszerzysz swoje wyobrażenia na 
temat tego, czym mogą być takie pragnienia, możliwe że odkryjesz ich w sobie więcej niż się spodziewasz.  

 Przez całe życie seks był dla mnie tylko tym, co robiłam z mężem w sypialni. Teraz wszystko może mnie 
podniecać. Na przykład jak jemy razem lody. Nie mówię o kochaniu się dziesięć razy dziennie. Mówię o tym, jak 
dziś reaguję na różne rzeczy - wizualnie i namacalnie, poprzez dotyk. Jestem w dużo głębszym kontakcie z moimi 
zmysłami i życie niesie mi dużo więcej podniet. 

WEWNĘTRZNA GOTOWOŚĆ 
 Jeden z największych dzisiejszych mitów mówi, że musimy czuć pożądanie lub podniecenie, by seks mógł nas 
cieszyć. Loulan obala ten mit, podając swój zrewidowany model cyklu seksualnego kobiet. Poprzednie modele (Masters 
and Johnson, Helen Singer Kaplan) zakładały, że niezbędnym punktem wyjścia, a raczej wejścia w seks, jest odczuwanie 
pożądania lub fizycznego podniecenia. W modelu Loulan, cykl nie zaczyna się od żadnej z tych rzeczy, lecz od gotowości. 
Gotowość ta oznacza wewnętrzną zgodę na podróż we dwoje do królestwa seksualności - zgodę na zabranie tam samej 
siebie i partnera i otwarcie się na skarby, jakie kryje. Gotowość jest postawą. Nie zobowiązuje cię do robienia niczego 
więcej, niż sam ten początek.  
 Koncepcja gotowości wewnętrznej jako prawomocnego punktu wyjścia w stronę aktywności seksualnej, czyni ją 
o wiele bardziej dostępną, zwłaszcza dla kobiet, które nie odczuwają erotycznych pragnień. Oznacza to, że możesz mieć 
seks także gdy nie czujesz fizycznego pociągu, emocjonalnej tęsknoty, czy jakiejkolwiek innej formy pożądania. Jest to 
radykalnie wyzwolone podejście do kobiecej seksualności.  
 Powody takiej gotowości mogą być różne. Może to być chęć przeżycia przyjemności, jaką daje ci seks, gdyż 
zawsze cię cieszy, gdy trwa. Może to być potrzeba przepracowania z partnerem pewnych trudności seksualnych lub 
potrzeba oswajania się w pojedynkę z reakcjami seksualnymi własnego ciała. 
 Wielu ofiarom wykorzystania koncepcja gotowości wewnętrznej niesie wyraźną ulgę. Zamiast pytać: „Czy 
rzeczywiście chcę seksu?” ?Po czym mogłabym to poznać?” lub „Co jest ze mną nie tak, że nie czuję pożądań?” możesz 
starać się odpowiedzieć sobie na to, czy jesteś gotowa zacząć? Postawa gotowości, wewnętrzna zgoda na doświadczenia 
seksualne, pozwala ci zacząć poznawać dla siebie tę dziedzinę, wyruszając od punktu, w którym się znajdujesz. Zamiast 
starać się z niczego „wygenerować” w sobie podniecenie lub pragnienie, możesz po prostu powiedzieć: „Jestem gotowa 
spróbować.” 

ZWIĘKSZONA PRZYJEMNOŚĆ 

 W modelu lansowanym przez Loulan, gotowość może prowadzić do któregokolwiek z innych etapów 
seksualnego cyklu: wycofania się, pożądania, podniecenia, zauroczenia, pieszczot, uwznioślenia, orgazmu czy - 
ostatniego - przyjemności. W takim ujęciu, przyjemność nie jest zależna od orgazmu, podniecenia fizycznego czy 
psychicznych uniesień. Jest raczej niepowtarzalnym przeżyciem dla danej, doświadczającej go kobiety. 
 Może ogarnąć cię zwiększona przyjemność, dlatego, że dałaś sobie czas na czułe dotykanie siebie, dlatego, że 
stałaś się gotowa podjąć aktywność seksualną po długim okresie celibatu, lub dlatego, że troskliwie zaopiekowałaś się 
sobą po tym, jak wypłynęło ci ostatnie wspomnienie z wykorzystania. Wszystko to są ważne powody do czucia się dobrze 
z własną seksualnością. Jeśli poszerzysz gamę uzasadnionych powodów do wchodzenia w seks, jak też pasmo swoich 
oczekiwań co w rezultacie może się stać, poziom doświadczanej przyjemności wyraźnie wzrośnie.  

Lęk przed seksem 



 Mam pięćdziesiąt trzy lata i nigdy nie wyszłam za mąż. Miałam bliskich przyjaciół, ale jeśli tylko któryś 
zapałał do mnie pożądaniem, przerażona skreślałam go. Kochałam się tylko dwa razy - w życiu dorosłym, gdyż 
nie liczę seksualnych aktów aplikowanych mi przez wujka. Za pierwszym razem facet nie mógł we mnie wejść, tak 
się zacisnęłam, i skończył inaczej. Z drugim, czułam się odrażająca i brudna i nie mogłam się doczekać końca. 
Żadnego z nich więcej nie chciałam widzieć. Czułam niesamowitą złość - wściekłość nie na nich czy na dawne 
gwałty, ale siebie i moje nieudane życie! Tyle lat żyję i nie mam bladego pojęcia, jak to jest być z kimś blisko i 
intymnie - kochać się z nim i kochać go.  

 Wiele ofiar boi się seksu. Wskutek wykorzystania w dzieciństwie ich seksualne uczucia zostały zakorzenione w 
lęku. Za każdym więc razem, gdy odzywało się podniecenie, odzywał się też strach. W rezultacie niemożliwe stało się 
doświadczanie pobudzenia bez lęku przed nim samym lub choćby przed tym, że w czasie aktu miłosnego powrócą 
bolesne emocje i wspomnienia.  

 Wydaje mi się, że moje wspomnienia wykorzystania przechowywane są na tym samym poziomie co 
pożądliwość. Dostęp do nich wiąże się u mnie z aktywnością seksualną. Jeśli nie kocham się fizycznie, nie mam z 
nimi kontaktu i wydaje mi się, że jestem bezpieczna. Jednakże gdy otwieram się na podniecenie i seksualną 
namiętność, wspomnienia zaraz wracają. Kładąc się do łóżka z partnerem, czuję się tak, jakbym otwierała puszkę 
Pandory.  

 Podejmując aktywność seksualną, możesz też obawiać się, że zostaniesz zraniona, lub że zranisz partnera.  

 Jest we mnie jakieś sprzężenie między doświadczaniem pożądania, a złością. Gdy tylko zaczynam czuć 
podniecenie i fizyczną namiętność, staję się agresywna i zaczynam się bać, że poranię mojego partnera. Ta moja 
reakcja na seks powoduje, że dochodzę do pewnego pułapu „rozpalenia” i nagle stygnę, żeby nie dopadła mnie 
złość i strach, że ją wyładuję na kochanku.  

 Tego rodzaju bliskość może wywoływać u ofiar lęk przed emocjonalnym zaduszeniem lub zmiażdżeniem, więc 
nie będą one chciały nikogo dopuścić do siebie. Możesz też bać się utraty kontroli - nad sobą, aktem lub partnerem - lub 
utraty kontaktu z własnymi emocjami i poczuciem granic. Lęki takie są naturalnym skutkiem wykorzystania w 
dzieciństwie. Możemy je „oswajać” i przepracowywać, trzymając się następujących reguł: 

 Idź bardzo powoli. Gdy w podjętym kontakcie coś cię niepokoi, wycofaj się do poprzedniego miejsca, gdzie czułaś 
się bezpiecznie. 

 Lokuj się pośrodku. Większość ofiar przerzuca się ze skrajności w skrajność - albo zupełnie odcina się od pożądań 
i seksualności, albo zatraca się w jej używaniu.  

 Doświadczaj teraźniejszości. Bądź obecna „tu i teraz” - rejestruj wszelkie doznania, jakie niesie ci dotyk. 

 Wsłuchuj się w swoje lęki. Co chcą ci powiedzieć? Czy w twoim  obecnym otoczeniu jest jakieś zagrożenie, czy 
też próbują zawładnąć tobą dawne, traumatyczne przeżycia? 

 Miej inne niż seks sposoby na głęboki kontakt z własnym ja. Jeśli konfrontujesz się z bolesnymi uczuciami i 
wspomnieniami na terapii, w grupie wsparcia czy rozmowach bliskimi osobami i Siłą Wyższą, seks nie będzie jedyną 
ani główną ścieżką dostępu do samej siebie. Tylko w ten sposób rozkruszysz więź miedzy pożądaniem a kontaktem z 
traumą wykorzystania.  

 Rozmawiaj ze swoim partnerem. Jeśli boisz się, że skrzywdzisz go lub wykorzystasz swoim pożądaniem, pytaj 
jak się czuje, kochając się z tobą. (A może on lubi twoją namiętność?) 

 Przynaglaj się trochę. Jeśli chciałabyś się kochać z partnerem, lecz boisz się nieco, zachęć się delikatnie. Daj 
sobie prawo do szczypty szaleństwa. Bądź w kontakcie z samą sobą i z partnerem. Spodziewaj się morza doznań 
uczuciowych, a nie prostych, mechanicznych ruchów. 

 Zatrzymuj się zawsze, gdy potrzebujesz. Nieraz rozziew między tym, czego chcesz doświadczyć, a czego 
doświadczasz, okazuje się zbyt szeroki. Jeśli twoje poczucie zagrożenia jest zbyt silne, daj spokój. Zrób przerwę i 
znajduj inne formy intymności.  

UFFF, TE GENITALIA! 
 Jeśli byłaś wykorzystana przez mężczyznę, męskie genitalia mogą okazać się dla ciebie czymś odpychającym lub 
napawającym lękiem, jak w przypadku Gizelle:  

 Kiedy rozważam decyzję o znalezieniu związku i powrocie do seksu, przeczuwam, że z obecną świadomością 
mojej wiktymizacji będzie to bardzo trudne Widzę to po moich fantazjach. Gdy wyobrażam sobie, że mam 
chłopaka i kocham się z nim, wszystko idzie jak po maśle do chwili, gdy wyjmuje penisa. W momencie gdy widzę 
genitalia, wymiotuję na podłogę. Tak biegną moje fantazje: cała podłoga jest zarzygana.  
 Kimkolwiek okaże się mój chłopak, będzie musiał mieć świadomość i zrozumienie traumy kazirodztwa. I 
będzie musiał mieć wystarczająco pewne poczucie swojej męskości, by nie brał moich reakcji do siebie. Będzie też 
musiał umieć pomagać mi delikatnie przepracowywać każdy mój lęk przed seksualnością.  

 W oswajaniu lęków przed męskim genitaliami pomóc może danie sobie odpowiedniego czasu na samo tylko 
oglądanie ciała partnera.  



 Odkryłam sprzymierzeńca w czymś jakby dziecięca zabawa w doktora. „Och, spójrz, jest przekrzywiony na 
lewo” lub - na dalszym - etapie: „Ciekawe co będzie jeśli go tak dotknę? A inaczej? A tak?” Bez erekcji, gdy 
patrzę, jego penis wygląda miękko i bezpiecznie, zwinięty w kłębek, jak zwierzątko. Nie przypomina armaty 
wycelowanej wprost we mnie. 

 Możesz spróbować masażu lub głaskania jego całego ciała partnera, łącznie z genitaliami. Nie chodzi o 
preludium do miłosnego aktu, lecz o szansę oswojenia się z męskim ciałem i poznania jego narządów w bezpieczny 
sposób. Musisz mieć możliwość doświadczenia, że choć zbudowane są one podobnie jak te, które cię kiedyś pogwałciły, 
nie zrobią ci krzywdy. Jeśli zobaczysz, że partner doznaje podniecenia, wycofaj się, wstrzymaj dotyk i porozmawiaj z nim 
o wszystkich swoich uczuciach. Potem możesz znów wrócić do eksploracji jego ciała. W ten sposób, próbując wiele razy, 
rozproszysz swoje obawy w bezpieczny, kontrolowany sposób. 
 Możesz też pozwalać partnerowi poznawać swoje ciało, w podobny sposób, jak sama się z nim oswajałaś. 
Próbuj przyjmować jego spojrzenia i dotyk adresowany do twoich genitaliów. To również może być z początku bardzo 
trudne. Ten sam scenariusz stosuje się, jeśli w dzieciństwie byłaś seksualnie wykorzystana przez kobietę. Uczcie się więc 
swoich ciał z partnerem - demistyfikujcie je ze wzorców wykorzystania. 

Czy muszę ich przy tym kochać? 

 Mimo, że w wielu przypadkach wykorzystanie przejawia się trudnościami z seksualnością, największym 
problemem ofiar jest zaufanie. „Nie da się raczej mówić o seksie, nie mówiąc o miłości i zaufaniu” spostrzega jedna z 
nich.  
 To był mój wieczny problem - zawsze miałam ciało oddzielone od emocji, fizyczność seksualną oderwaną od 
uczuć. Całe życie mogłam swobodnie „zaliczać” facetów. Przelatywałam ich masowo. Chcę nazywać rzeczy po imieniu, 
uczciwie, bo od tego zależy moje zdrowienie z erotomanii. Zawsze wiedziałam, że to nie ma nic wspólnego z miłością, do 
kogokolwiek.  

 Jeśli twoim seksualnym oprawcą był ktoś, kogo kochałaś i komu ufałaś, to cała sfera seksu, miłości i zaufania 
zostaje w tobie skażona zdradą. Wiele ofiar stać na kontakty seksualne dające im mniejszy lub większy poziom fizycznej 
satysfakcji, dopóki nie wiążą się z zaufaniem i miłością. Zakochanie powoduje wtedy szalony lęk, który odłącza je od 
dolnych partii ciała. Możemy strawić seks, dopóki nie wiąże się on z uczuciowym zaangażowaniem - i na odwrót: 
możemy czuć bliskość i miłość, dopóki nie jest zabarwiona pożądaniem. Połączenie tych sfer przywołuje z powrotem ból i 
krzywdę wykorzystania z dzieciństwa. A na to nie możemy pozwolić.  

 Mój mąż jakby sięgnął przez okno w moim życiu i wyciągnął mnie na zewnątrz. Od początku akceptował 
mnie i kochał bezwarunkowo. Nie był krytyczny wobec mnie, nie oceniał, słuchał, wyczuwał moje potrzeby. Miłość 
wylewała się z niego wszelkimi kanałami i nie oczekiwał nic w zamian. Polubiliśmy się i dobrze nam było w łóżku. 
Nie byłam zakochana, ale podobał mi się jego temperament.  
 Jednak od momentu, gdy zaczęliśmy zbliżać się emocjonalnie, zaczął się mój dwumiesięczny okres 
rosnących ataków paniki. Żołądek miałam stale zawiązany na supeł. Im bliżej byliśmy ze sobą uczuciowo, im 
bardziej otwarci na siebie i ufni, tym mniej byłam obecna w czasie seksu. Dysocjowałam i unikałam. Owszem 
bywało między nami wiele erotyki, ale w okresach, gdy psuła się komunikacja i uczuciowa więź. Czułam, że jeśli 
oddam mu siebie w obu sferach, zawładnie mną całą i nie będę mogła wrócić do siebie. Bałam się „połknięcia.” 
Zawsze więc jakąś część siebie trzymałam poza dostępem.  

 Wiele kobiet nie pamięta swojego wykorzystania aż do momentu, gdy znajdzie się w głęboko uczuciowym, 
miłosnym związku. Potrzeba im szczególnie wysokiego poziomu ufności i bezpieczeństwa, by mogły pozwolić sobie na 
uwolnienie wspomnień: 

 Mojego męża spotkałam osiem miesięcy po śmierci ojca. Wcześniej nie miałam ani jednego konstruktywnego, 
bliskiego związku z mężczyzną. Był tym, na którego czekałam. Po roku odzyskałam pierwsze z wielu wspomnień 
wykorzystania.  

 Jeśli zaczynasz rozumieć i dostrzegać w sobie działanie tego wzorca, możesz przestać zrywać każdą relację, jaka 
zapowiada głębszą intymną więź. Swoje trudności z bliskością uczuciową możesz zacząć traktować jako zapowiedź 
czegoś naprawdę ważnego i pięknego w twoim życiu - zapowiedź związku, w którym będziesz się czuła głęboko kochana 
i będziesz mogła odbudować zaufanie i bezpieczeństwo.  

Kontrola: „Będziemy to robić tak, jak ja chcę” 

 W mniejszym lub większym stopniu wszystkie ofiary starają się kontrolować swoje seksualne doświadczenia - 
nieraz w każdym najmniejszym szczególe. Może ci pasować tylko określona pozycja, tylko gdy pali się światło, tylko jeśli 
ty inicjujesz, tylko gdy partner jest nieruchomy, tylko gdy jest rano ,albo właśnie byle nie rano. Choć ograniczenia te 
mogą być trudne dla twojego partnera, dla ciebie są bardzo istotne. Potrzebujesz ochronnych granic. Potrzebujesz 
otoczenia na tyle bezpiecznego, byś nie była spięta. Krótko mówiąc, potrzebujesz kontroli.  

 Seks jest aktem bycia poza kontrolą. Jest wtedy wspaniały, ale przeraża mnie puszczenie kontroli. Tak 
spontaniczne podejście unieruchamia mnie. Muszę się zatrzymać i odpowiedzieć sobie: „Czy to ja chcę wejść w to 



doświadczenie, czy też ktoś oczekuje tego ode mnie, a ja przyzwalam.” Jeśli ja mam inicjatywę jest mi dużo 
łatwiej pozwolić sobie na namiętność. Dopiero wtedy czuję się w pełni seksualna i jestem pewna, że nikt mnie nie 
molestuje.  

 Odbieram to jako zagrożenie, gdy mężczyzna zbliża się i mnie dotyka. To, że partner podchodzi do mnie z 
jakimś seksualnym zamiarem było dla mnie nie do przejścia. Nasza terapeutka zasugerowała, by mąż pytał mnie 
o pozwolenie zawsze, jak chce mnie dotknąć. Ćwiczyliśmy to przez jakiś czas i coś się poprawiło - nie odbieram 
już jego dotyku jako atak. Pytanie o pozwolenie, ta chwila zastanowienia, pozwala mi odróżnić: „To nie mój ojciec, 
który się do mnie dobiera. To jest Fred, mój mąż.” 

 Rozpoznanie swojej potrzeby kontroli i uszanowanie jej bez krytykowania się za to, daje ci siłę. W miarę jak 
zaczyna udawać ci się być zarazem seksualna i czuć się bezpiecznie, odkryjesz, że pewne elementy kontroli mogą już 
odpaść - po prostu przestają być absolutnie konieczne.  

Nie ty jedna się borykasz 

 Choć może będą ci jeszcze potrzebne krótkie okresy pełnej kontroli nad seksem, ostatecznie jednak zmierzasz z 
partnerem w stronę swobodnej wzajemności - brania i dawania pieszczot.  

 Pewnego dnia nasz terapeuta zapytał Rogera: „Jak czujesz się z tym, kiedy Karen tak całkiem zamyka się 
przed tobą?” Pierwszy raz usłyszałam, jak mąż opowiadał o swoich lękach i przerażeniu myślą, że nasz związek 
się kończy. Był naprawdę przejęty i przestraszony. Zaczęło do mnie docierać, że nie jestem jedyną osobą, która 
doświadcza przerażających uczuć i zagrożenia. Oto był przy mnie człowiek, którego bardzo kocham, i który też się 
wykrwawiał, i to częściowo z powodu ran, jakie mu zadawałam wsłuchiwaniem się w samą siebie.  

 Chociaż bycie wsłuchaną w samą siebie i kierowanie się tylko własnymi uczuciami i potrzebami może być 
koniecznością na pewnym etapie ocalenia, faktem jest, że twoje skupienie na sobie i ból - a zarazem zdrowienie - mocno 
dotyka bliskich, którzy trwają przy tobie. Najdotkliwiej widać to w seksie. Z powodu przemian, jakie w tej dziedzinie 
przechodzi lecząca się ofiara, jej partner przeżywa wiele frustracji, zamętu, zranień i złości, z którą często nie wie, co 
robić. Może być rozgoryczony i zirytowany tym, że musi teraz tak analitycznie i świadomie podchodzić do sfery 
współżycia. Nieraz twoje trudności będzie przyjmował osobiście, czuł się odrzucony, lub stosował naciski i groził ci 
odejściem.  

 Moja partnerka cały czas czuła się odrzucona wskutek moich lęków przed seksem. Odrzucona i zła. Jej złość 
- nieustanne tło - coraz wyraźniej dochodziła do głosu. Uporczywa, narastająca i gotowa do kontrataku, wobec 
którego moja pączkująca seksualna świadomość siebie była zaledwie słabym echem. Stale mnie naciskała 
pytaniami: „Jak długo jeszcze tak będzie? Obiecaj mi, że to się wkrótce zmieni. Nie widzę powodu, dlaczego to 
nie miałoby się zmienić teraz. Sama nie wiesz, ile tracisz. Nic nie rozumiesz, przez co ja z tobą przechodzę.” Pod 
taką presją miałam jeszcze mniej, mniej niż zero, chęci na seks z nią. A to dodawało się do jej złości i rozdźwięk 
się pogłębiał. W końcu straciłam ochotę na jakąkolwiek czułość z nią i dotyk. Dwa dni temu usłyszałam, że ona 
potrzebuje w pełni seksualnego związku i zaczyna rozglądać się za inną.  

 Mimo, że zdrowiejąc seksualnie, pewnie chciałabyś mieć przy sobie całkiem oddanego, rozumiejącego i 
cierpliwego partnera, takie oczekiwania są mało realistyczne. Nawet najbardziej empatyczna i wspierająca osoba ma 
własne potrzeby i własne uczucia. Nie możesz zmuszać się do współżycia, to fakt, ale możesz zadbać o jak najwięcej 
miejsca między wami na uczucia i problemy partnera. Bez tego twój związek ucierpi o wiele bardziej, jeśli w ogóle 
przetrwa.  

 Bądź gotowa słuchać. Chociaż twój partner powinien mieć wsparcie i zaplecze terapeutyczne u innych ludzi, 
musisz - przynajmniej od czasu do czasu - słuchać tego, co mówi o swoich frustracjach, lękach i złości i akceptować 
to.  

 Dawaj mu prawo do jego uczuć. Twój partner ma prawo do własnych potrzeb, oczekiwań i uczuć - ma prawo 
bać się, czuć się zraniony, odtrącony, zirytowany czy przeżywać frustracje. Ty podobnie byś się czuła na jego 
miejscu.  

 Stawiaj się także w jego sytuacji. Jeśli nie mieści ci się w głowie, jak można być rozczarowanym nie mając 
seksu w swoim związku, wyobraź sobie coś innego, co jest w nim ważne dla ciebie - na przykład komunikację 
między wami - i pomyśl, jakbyś się czuła, gdyby przestał się do ciebie odzywać i nie miałabyś pojęcia, czy i kiedy 
znów zacznie.  

 Nie obwiniaj go. Wszystkie te problemy spowodował przecież twój seksualny oprawca. Czyżbyś zapomniała? 
 Bądź logiczna i konsekwentna. Mimo że czasem to niemożliwe, dobrze jest jeśli wyraźnie i jasno stawiasz 

granice i jesteś stała w swojej postawie. Wtedy partner nie będzie się czuł jak manipulowana marionetka.  
 Rozmawiaj z nim. Daj mu szansę zawsze wiedzieć, co się dzieje, z czym się borykasz i co przeżywasz. 
 Mów, że dążysz do pozytywnej przemiany i że ona kiedyś nastąpi. Zapewniaj go o tym często. Niech ma 

świadomość, że i tobie zależy na seksualnych kontaktach.  
 Mów mu dobre, miłe rzeczy. Zwłaszcza gdy czujesz, że jest dla ciebie atrakcyjny, że cię pociąga- gdy czujesz, że 

zjawia się w tobie ochota na fizyczną miłość z nim - powtarzaj mu to często. 
 Dawaj jak możesz najwięcej. Zawsze możesz zdobyć się na trochę więcej. Jeśli nie jesteś zdolna do kochania się 

z nim, dawaj mu jak najwięcej bliskości i pieszczot zbliżonych do seksu. 



 Dawaj wytchnienie - sobie, jemu i wam. Rób przerwy od borykania się z seksem. Pamiętaj, że jest w życiu - w 
tobie, w partnerze i w związku - dużo więcej niż tylko seks. 

Używanie seksu do „zaspokajania” innych potrzeb 

 O ile część ofiar przeżywa trudności z dziedziny lęku i niechęci do seksu, inne doświadczają przeciwnych 
problemów: chcą kochać się cały czas, tracą kontrolę nad pożądaniem, próbują seksem tuszować problemy i braki czy 
„zaspokajać” nim wszystkie inne życiowe potrzeby. 

 Po rozwodzie zaczęłam puszczać się na lewo i prawo. Przerwy zapełniała masturbacją. Myślę, że czułam w 
ten sposób jakąś ulgę, jakieś podtrzymanie i ukojenie. Ale było ono tak przelotne, że nie mogłam zaprzestać 
powtarzania tych doświadczeń i straciłam kontrolę.  

 Jeśli jesteś uzależniona od seksu lub jeśli tylko zmierzasz w stronę erotomanii, to pragnąc bliskości, ciepła czy 
werbalnej komunikacji - pragnąc, poczuć się coś warta i zaopiekowana - wchodzisz w seks. Wtedy każde rozczarowanie, 
ból, zawód, lęk lub złość „wentylujesz” poprzez łóżko. To naturalna kolej rzeczy, że ofiary, które w dzieciństwie całą 
uwagę i zainteresowanie, całą miłość i opiekę dostawały w formie molestowania lub w zamian za seks, później, jako 
osoby dorosłe, seksualizują wszystkie swoje pozaseksualne uczucia i potrzeby.  

 Każdy, kto tylko okazał mi trochę zainteresowania lub oznak miłości, miał mnie w łóżku. Lub raczej to ja go 
miałam. Jeśli mnie nie przeleciał, to znaczyło, że mnie nie kocha i jestem nikim.  

 Seksualni oprawcy omotują, molestują i/lub gwałcą, by uniknąć przeżywania swoich prawdziwych uczuć, 
konfliktów wewnętrznych i trudności z zaadresowaniem pozaseksualnych potrzeb. Wskutek wykorzystania w dzieciństwie 
wiele ofiar zbyt dobrze zapamiętuję tę lekcję.  

 Zauważyłam, że ilekroć czuję się osamotniona, boję się czegoś lub potrzebuję kontaktu z mężem, 
automatycznie przekładam to na pożądanie i chęć seksu, nawet gdy na codzień mam go po uszy. W ten sposób 
cały czas chodziłam napalona i chciałam się kochać. Właściwie było mi obojętne z kim i jak. Byłam bardzo 
prowokująca, stale uwodziłam, podrywając wszędzie, gdzie się dało. A właściwe, to wcale nie chodziło mi o seks. 
Tylko, że bez niego robiłam się konfliktowa, wybuchałam złością, czułam się odrzucona i łapały mnie lęki, pustka i 
iście narkomańskie „głody.” Seksualne podboje dawały mi poczucie wielkości, wartości i mocy, ale zostawiały 
jeszcze większe niespełnienie, które się brało z pomylenia pojęć i potrzeb.  

 Odstawienie tego wzorca - zaprzestanie kompulsywnego seksu i uwodzenia - jest możliwe. Aby jednak dotrzeć 
do swoich prawdziwych uczuć i potrzeb, musisz powstrzymać swoje zachowania i obserwować, co czujesz gdy nachodzi 
cię nieodparta chęć na seks. Jaką ona maskuje niezaspokojoną potrzebę lub konflikt? Pytaj siebie, czy owa tęsknota, 
pustka czy pożądanie dotyczy aktywności seksualnej, czy też innych potrzeb, które chcesz w sobie zagłuszyć w nałogowy 
sposób. Staraj się wyłowić i poznać, czego tak naprawdę chcesz. Cierpliwie sprawdzaj, czy aby nie chodzi ci o bliskość, 
akceptację, odprężenie od napięć, uznanie w czyichś oczach, potwierdzenie własnej atrakcyjności, komunikację, oznaki 
zainteresowania, władzę, miłość, gratyfikacje jakie daje zdobywanie kogoś lub dogadzanie mu, oderwanie się od 
problemów i zmartwień, uśmierzenie lęków, stłumienie bólu, rewiktymizację, bezpieczeństwo, poczucie kontaktu z 
własnym ciałem, itd. 
 Ginny NiCarthy, w książce Getting Free (Wyzwalanie się), dzieli seksualność na pięć składowych: emocjonalność, 
zmysłowość, erotyzm, bliskość i uczucie zakochania. Wśród nich jedynie erotyzm - co autorka definiuje jako czysto 
seksualne podniecenie, stymulację zmierzającą do orgazmu i orgazm - jest potrzebą, do której nie udaje się nam zbliżyć 
inaczej, niż poprzez akt seksualny.  
 Jeśli twoim wzorcem jest „zaspokajanie” szerokiego pasma potrzeb drogą seksualnej stymulacji, możesz 
spróbować - choć to nie będzie łatwe - innych podejść i odkryć, jak bardzo się to opłaca. Nieraz zwykłe przytulenie czy 
pogłaskanie da ci więcej satysfakcji niż mogłabyś mieć ze stosunku. Czasem zwykła, uczciwa rozmowa będzie oznaczać 
więcej niż seksualny akt. Kiedy indziej będzie to pływanie, taniec w kręgu, pójście na koncert czy namalowanie obrazu. 
Nie chodzi tu o wyeliminowanie radości, jaką może dać seks, ale o przyswojenie i poszerzanie repertuaru sposobów 
spełniania własnych potrzeb, co owocuje wolnością wyboru i większą kreatywnością.  
 Równocześnie daje to jasny przekaz, że jesteś kimś o wiele więcej niż tylko istotą seksualną. Bo choć seks może 
być cudownym i zdumiewającym aspektem życia, pozostaje tylko aspektem. Jednym z wielu. A ty jesteś osobowością 
całą, pełną i złożoną, zdolną funkcjonować w niezliczonych aspektach życia. Zasługujesz na to, by otworzyć sobie dostęp 
do nich.  

Powtarzanie traumy wykorzystania 

 Wiele wykorzystanych ofiar później powtarza swoją wiktymizację. Nieraz chronicznie. Wchodzi więc albo w 
związki z gwałtownymi, brutalnymi lub wykorzystującymi ludźmi, albo miewa licznych kochanków, albo funduje sobie 
kontakty seksualne w paśmie od zagrożenia poprzez poniżenie aż do zamroczenia. Czasem na zmianę, a czasem też 
symultanicznie. Ofiary pozwalają na nieograniczony dostęp do ich ciała i dusz, co wystawia je na nowe i powtarzane bez 
końca zranienia.  

PROSTYTUCJA 



 Prostytucja była dla mnie jeszcze jednym sposobem robienia z siebie ofiary. W tamtym czasie robiłam to, 
gdyż był to jedyny sposób w jaki mogłam zarobić na utrzymanie, moje i moich dzieci. Byłam zbyt młoda by się 
wyemancypować. Nie miałam socjalnego zaplecza. Dzieci potrzebowały pieluch ubrań jedzenia i dachu nad 
głową. Sprzedawałam się, i one to miały, ale w ten sposób byłam - i ja i one - ofiarami prostytucji.  

 W Stanach Zjednoczonych dochody ponad miliona kobiet, w całości lub częściowo, pochodzą z prostytucji. 
Większość z nich doznała molestowania seksualnego w dzieciństwie. Kiedy ofiary zostają prostytutkami, aktorkami porno 
czy striptizerkami, powielają wzorzec swojego wykorzystania.11 Być może masz zakodowane, że seks jest jedyną rzeczą, 
do jakiej się nadajesz. Możesz sobie racjonalizować swoje zachowania wierząc, że teraz masz płacone za to, z czego cię 
przedtem okradano. Możesz mieć złudzenie seksualnej władzy nad innymi, niezależności i powodzenia. Możesz nawet 
wybrać tzw. dominację by mścić się lub wyrównać rachunki. Jednak niezmiennie i stale powielasz w ten sposób w 
schemat, że dawanie seksu jest jedynym twoim atutem i przeznaczeniem. Utwierdzasz się dalej w przekonaniu, że jest to 
jedyna twoja wartość, a i tak nie dla twoich własnych gratyfikacji lecz cudzych.  

 Po tym jak porzuciłam drugiego męża i zostawiłam dzieci, wylądowałam w Kalifornii, gdzie po trzech 
tygodniach związałam się z alfonsem ,który zaczął wystawiać mnie na ulicę. Miałam dwadzieścia cztery lata i 
przez pięć następnych byłam prostytutką. To było pasmo nadużyć. Choć uciekłam od tego alfonsa, nie umiałam 
uciec z ulicy. Dziś jak na to patrzę, nie mogę pojąć, że byłam w stanie fundować sobie takie rzeczy. Tyle poniżenia 
i zagrożeń. Uzależniłam się od tego - nie wiedziałam, że muszę. To było repliką mojego dzieciństwa.  
 Kobiety mówią, że idą na ulicę z własnego wyboru, ale ja w to nie wierzę. To nie jest żaden wybór lecz 
przymus. Powtarzanie wzorca dawnej traumy. Ofiary nie mają innej opcji. Mnie wysłał na ulice mój ojciec, 
oprawca sprzed dwudziestu lat. W końcu też płacił mi za seks. Utrzymywał mnie: ubierał i karmił. Po 
molestowaniu, a później po pełnym seksie, dawał prezenty - kupował coś, czego nie miałam wcześniej. Wpoił mi 
przekaz: „To jest wszystko, na co zasługujesz. Wszystko co potrafisz, Wszystko, do czego jesteś przeznaczona.” 
Moja prostytucja była tylko kontynuacją. I eskalacją.  

 Jeśli aktualnie pracujesz jako prostytutka, w wielu rejonach kraju znajdziesz ośrodki terapeutyczne i grupy 
wsparcia, gdzie możesz zacząć się leczyć. To nie jest przymus, jednak twoje zdrowienie, zwłaszcza w sferze seksualnej, 
nie ruszy z miejsca, jeśli nie zaprzestaniesz swojej rewiktymizacji.  

PRZEMOC I SEKS 

 Jak byłam mała, matka często zaczynała wrzask i awantury, ciskając przedmiotami po całym moim pokoju. 
Potem dopadała mnie i tłukła za bałagan. Znaczyło to, że teraz jak zwykle mogę „liczyć” na ojca, że mi pomoże 
sprzątać. Owszem, sprzątał, ale za cenę molestowania mnie i seksu. W ten sposób uczyłam się wiązać przemoc z 
seksem. W dorosłym życiu to był stale powtarzany wzorzec. Taki syndrom pod tytułem: „Oberwij, by móc 
uśmierzyć ból.” Po tęgiej awanturze z bijatyką „bzykanie” było niesamowite. Odlot. Przemoc jako „dopalacz” do 
seksu - to znałam najlepiej. Kiedy maltretował mnie ostatni kochanek, gdy kopał mnie już jak leżałam na ziemi, 
widziałam nad sobą nie jego, lecz matkę. W końcu nie miałam pojęcia kto mnie tłucze, ile mam lat, ani w którym 
domu jestem. Przerażało mnie to, ale nieraz i sama go prowokowałam. Kiedy włóczył mnie za włosy wiedziałam, 
że mam dwa wyjścia: drzwi na prawo, prosto na ulicę, i drzwi na lewo, prosto do łóżka.  

 U wielu kobiet, które obok wykorzystywania doświadczały przemocy, powstaje wzorzec silnego powiązania seksu 
z maltretowaniem. Od przemiany tego schematu zależy, czy uzdrowisz swoją seksualność. Jeśli jesteś w związku, gdzie 
seks nadal łączy się z przemocą, to jeśli nie zerwiesz z partnerem, nie będziesz mogła zerwać tego połączenia. Jeśli 
przemoc podnieca cię seksualnie lub poprawia „jakość” seksu, będziesz potrzebowała wiele czasu na wewnętrzne 
przegrupowanie. (Zajrzyj poniżej do: „Odzyskanie prawdziwej seksualności”.) 

WYKORZYSTANIE, INTRUZYWNY SEKS I DEGRADUJĄCE FANTAZJE 
 Liczne ofiary są w stanie podniecić się seksualnie lub przeżyć orgazm, jedynie gdy ich seks zawiera jakiś aspekt 
wykorzystania. Często wspomagają się degradujacymi fantazjami. Jedna mogła mieć klimaks tylko przy wyobrażeniach 
twarzy swojego ojca-pedofila nad sobą. Inna musiała w tym celu wyobrażać sobie, ze jest wiązana i gwałcona. Jeszcze 
inna jedynie w warunkach identycznej stymulacji, jaką w dzieciństwie aplikował jej sąsiad. zawsze  fantazjowała o tym, 
że sama wykorzystuje jakieś dziecko. Materiał do takich fantazji może niekiedy dostarczać - niestety - literatura 
specjalistyczna na temat molestowania. Często zdarza się, że podczas czytania ofiary wchodzą w masturbację.  

 „Kompulsywnie czytałam książki na temat kazirodztwa i kompulsywnie się masturbowałam, by łagodzić ten 
ból. Tygodniami, w jednym ręku miałam If I Should Die Before I Wake (Czy powinnam umrzeć, zanim się 
obudzę), a w drugim - wibrator.”  

 W związku z tego rodzaju fantazjami, uczuciami i zachowaniami większość kobiet - jak np. cytowana niżej 

11  Część prostytutek utworzyła organizację polityczną w celu uzyskania ochrony jakiej wymaga ich profesja. Grupy takie jak 
C.O.Y.O.T.E. (Call Off Your Old Tred Ethics) pracują nad uznaniem prostytucji za pełnoprawny i chroniny zawód. Choć 
nieliczne z tych kobiet mogą być może pracować w sposób nie oznaczający ich rewyktymizacji, dla kobiet z historią seksualnego 
wykorzystania w dzieciństwie prostytucja zawsze będzie oznaczać powtarzanie - i odtwarzanie - traumatyzujących scenariuszy. 
Kobietom chcącym wycofać się z prostytucji, Council of Prostitution Alternatives zapewnia bezpośrednią pomoc, finansową, 
terapeutyczną i prawną. Adres CPA: 1811 NE 39th Ave., Portland, OR 97212.  Tel.: (503) 282-1082. 



pięćdziesięciosześcioletnia psychoterapeutka, torturowana w dzieciństwie lewatywami, przeżywa zbyt wielki wstyd, by 
móc o tym mówić. 

 Nakręca mnie moja seksualność. Nieraz czuję, że jestem pod tym względem śmieszną karykaturą lub tak 
chora, że skończę w szpitalu. Fascynuje mnie, jak ktoś opowiada jakieś ciężkie „kawałki” z wykorzystania. Rzucam 
się na nie łapczywie jak głodny pies i wszystkie lżejsze wątki nadużyć blakną.  
 Miewam straszne sadomasochistyczne fantazje, które mi teraz zaczęły wychodzić - po siedmiu i pół latach 
terapii. Fantazjuję o szpitalach, obozach koncentracyjnych, o krojeniu ludzi w plasterki - i to mnie podnieca 
seksualnie. Długo blokował mnie wstyd - naturalne więc, że trzymam moją seksualność, a więc energię życia, 
„zaspawaną” w trumnie. Czuję wstyd i lęk, dokąd to mnie zaprowadzi. 
 Kiedy pierwszy raz na terapii otworzyły mi się te fantazje, zalała mnie destrukcyjna złość na siebie. 
Właściwie to chciałam się zabić. Przerażało mnie i odrażało, że takie rzeczy uruchamiają mnie seksualnie... 
Zastanawiam się, czy to nie jest prawdziwy „hard core” - oś napędowa mojego pożądania. Wstyd, horror i skrajna 
rozpacz nad sobą, że podniecają mnie takie sadystyczne wizje i nadużycia.  

 Jeśli podniecają cię sceny wykorzystania i sadyzmu, nie musisz się winić - o ile nie wprowadzasz ich w życie. Nie 
stworzyłaś ich sobie z niczego. Zostały w ciebie wmuszone, tak samo jak ręce, genitalia i obślizgłe spojrzenia oprawców, 
gdy byłaś molestowana. To twoja naturalna reakcja na specyficzne nadużycia. Dzięki terapii - mija.  
 Ogromny wpływ ma kontekst, w jakim pierwszy raz stykamy się z seksem. Zachodzi tu bowiem zjawisko 
„wdrukowania”, przez co w naszej psychice okoliczności inicjacji związują się z nią samą bardzo mocno. Jeśli 
doświadczałaś pogwałcenia, poniżenia, lęku, bólu i odrazy równolegle z wmuszaną ci rozkoszą seksualną, podnieceniem 
genitalnym, i często też orgazmem (a trudno, by przy wykorzystaniu w dzieciństwie było inaczej) - i jeśli potem przez 
lata czułaś się brudna i winna - elementy te splątują się i zrastają, tworząc fizjologiczne neurościeżki, którymi 
przyjemność miesza się z bólem, miłość z poniżeniem, uwiedzenie z władzą, zaspokojenie z uległością lub przemocą. 
Wstyd, tajność, niebezpieczeństwo, rzeczy zakazane i ambiwalentna rozkosz tworzą szczególnie ponury dreszczowiec. 

SADYZM I MASOCHIZM (S-M) 
 U niektórych kobiet owo potraumatyczne powiązanie przeradza się w sadomasochizm. Dawanie sobie prawa i 
dążenie do podniecenia seksualnego w jakikolwiek skuteczny sposób tworzy scenariusze i zachowania określane jako S-
M. Zwolennicy S-M twierdzą, że można bez szkody eksperymentować z takimi praktykami, o ile tylko obie - lub wszystkie 
- zainteresowane strony chcą tego i wyrażają zgodę. Jednak dla kobiet, które starają się uleczyć swoją seksualność z 
uwarunkowań dawnym wykorzystaniem, jakiekolwiek praktyki seksualne niosące ból, poniżenie czy przewagę i władzę 
partnera, są stratą czasu i zdrowia. Ocalenie się z traumy nie jest w takich warunkach możliwe. Aby uzdrowić sferę 
seksualną, potrzebna jest abstynencja od tego, co ją niszczy. Podobnie jak nie wyzdrowieje alkoholik, pijąc tylko w 
specjalnie stworzonych okolicznościach i warunkach. 
 Saphyre, która w swoim potraumatycznym życiu przeszła okres sadomasochizmu seksualnego, uważa, że 
powrót do takich praktyk oznaczałby zdradę samej siebie:  

 Zawsze myślałam, że sadomasochizm otwiera mnie na seksualność. Jednak patrząc z perspektywy mojego 
zdrowienia, wcale tak nie myślę. Ludzie sieją mnóstwo propagandy na temat S-M. Wszystko to kłamstwa i czcze 
gadanie. To sprzeciwia się zdrowiu w ogóle, a nie tylko zdrowieniu z traumy. S-M odciągał mnie od mojej 
seksualności, a nie przybliżał, gdyż nie musiałam przeżywać moich autentycznych uczuć. Jak w każdej sytuacji, 
gdy bawimy się w odgrywanie ról.  
 Ludzie twierdzą, że w S-M chodzi o budowanie zaufania poprzez podejmowanie ryzyka. Dla mnie, bycie na 
dnie nie było żadnym ryzykiem. Ja byłam realnym dnem, całe moje życie. Dość mam tej roli. W jaki sposób granie 
ról w S-M może być niebezpieczne? Dla mnie prawdziwym ryzykiem jest być obecną i czuć w chwili, gdy pieści 
mnie mój partner. Nie uciec przed nim, gdy jest blisko. To jest rzeczywiste ryzyko: przyjąć swoją seksualność. 
Uważam, że S-M jest ucieczką do niej. Przynajmniej dla mnie był. 
 Myślę, że nie ma miejsca w małżeńskiej sypialni na S-M. W moim dawnym związku praktyki te stały się grą, 
która nas zniewoliła. Początkowa przyjemność szybko stała się uzależnieniem. Niszczyła nas i zniszczyła naszą 
relację. Jeśli uprawiasz S-M, to uczysz się traktować partnera jak śmiecia. Gdzie to mowa o pełni i zdrowieniu? 
Poza tym, niezależnie od tego, czy tkwisz w tym, czy nie, możesz nadal tkwić w graniu ról społecznych: Jeden 
rodzaj seksu jest dobry, a inny zły. Na przykład przedmałżeński czy oralny. Ja szukam czegoś innego: bycia 
obecną i pełnego czucia w chwili gdy jakkolwiek kocham się z partnerem. Szukam w sobie akceptacji mojej  
namiętności, a nie odgrywania ról, by móc ją przeżyć.  

ODZYSKANIE PRAWDZIWEJ SEKSUALNOŚCI 
 Możesz uwolnić się od wzorca wiązania bólu i poniżenia z przyjemnością seksualną. Każda kobieta może 
dokonać w sobie przegrupowania i uwarunkować się od nowa w taki sposób, by sprawy te były rozdzielone. W ten 
sposób odzyskasz autentyczną, wybraną przez siebie seksualność, w której podniecenie i namiętność wiązać się będą z 
miłością i spełnieniem.  

 Obiecaj sobie, że zrobisz wszystko, by się zmienić. Powiedzenie sobie: Nie chcę już nigdy robić takich rzeczy 
to fundament gotowości do przemiany i świetny początek.  

 Poprzyj swoją obietnicę działaniem. Zaprzestań wchodzenia w kontakty i akty seksualne, które w jakikolwiek 
sposób cię niszczą lub degradują.  

 Każdą rzecz zaczynaj od siebie. Przestań obwiniać się za destrukcyjne czy dewiacyjne fantazje i zajmij się ich 



przyczyną. Doświadczaj budującej bliskości.  

 Praktykuj bycie obecną w bieżącej chwili. Pozwól sobie czuć wszystko, czego realnie doznajesz, zamiast 
szukać doznań w fantazjach czy odpływać w nie z rzeczywistości. Pamiętaj, że nie masz dążyć do jakiegoś celu, lecz 
trwać w doświadczaniu.  

 Uczciwie rozmawiaj o swoich przeżyciach. Nawet jeśli będzie ci trudno mówić o pewnych rzeczach, to właśnie 
wypowiedzenie ich przed kimś rozumiejącym uwolni cię od wstydu i poczucia winy. Może to być terapeutka, ludzie z 
grupy wsparcia, przyjaciel lub partner. Dzięki temu będziesz mogła poczuć się lekko i pójść dalej.  

Zdrowienie seksualne z biegiem czasu 

 Zdrowienie seksualne wymaga wiele czasu, ale powoli następuje. Twoje dzisiejsze doświadczenia będą różnić się 
od doświadczeń za kilka lat. To, co obecnie wydaje ci się wielkim problemem, z czasem zmieni się w drobną trudność. 
Zdrowienie może też układać się tak, że w jednym okresie seks nie będzie ci nastręczał trudności, a w następnym twoje 
problemy znów wzrosną, gdyż dokopałaś się do jeszcze głębszych pokładów traumy. 
 Seks zależy także od poziomu bliskości w twoim związku, od jego tzw. dynamiki, a nawet od cech osobowych 
danego partnera. Zanim Adrienne odkryła swoje wykorzystanie i zaczęła pracować nad leczeniem, miała - prócz wielu 
przygodnych kochanków - kilku stałych partnerów. Z każdym z nich seks wyglądał inaczej:  

 Nim spotkałam Alana, miałam mnóstwo kochanków. Seks był fantastyczną sprawą, ale traktowałam go jak 
rozrywkę i nie zaprzątałam sobie głowy czymś więcej. W Alanie jednak się zakochałam i ta kombinacja seksu z 
miłością wciągnęła mnie w związek. W związku dopadły mnie trudności z kochaniem się. Ponieważ dla Alana seks 
był niezwykle ważny, jego niezadowolenie rosło. Im bardziej się domagał i nalegał, tym ja się bardziej odcinałam i 
zamykałam. W końcu było tak źle, że zerwaliśmy. Czułam się przegrana. 
 Po rozstaniu z Alanem bałam się wiązać z kimkolwiek. Zdawało mi się, że jestem nie dość dobra, nie 
zasługuję na miłość i coś ze mną jest mocno nie w porządku. Ale po pewnym czasie spotkałam Lance’a. Przez 
pewien czas byliśmy przyjaciółmi, dopiero potem parą. Uprzedziłam go o wszystkich moich blokach i 
trudnościach, ale to go nie zniechęciło. Lance okazał się cudownym kochankiem i nigdy na nic nie nalegał. Dał mi 
przestrzeń na eksplorację mojej seksualności i przekazał całą kontrolę. Przerobiłam z nim kawał uzdrawiania 
seksualnego i odeszłam z poczuciem akceptacji siebie w tej sferze.  
 Byłam przekonana, że uporałam się z tym bałaganem, więc wchodząc w nową relację, nic mu nie mówiłam 
Johnowi o możliwych problemach. Nasze współżycie poszło w stronę szalonej namiętności i rozognienia; to były 
naprawdę ciężkie sesje. Nigdy wcześniej nie pozwoliłam sobie otworzyć się na tak silne pożądania i 
manifestowanie ich, aż tu nagle, po dwóch miesiącach - bum! Jedno po drugim zaczęły mi wracać nowe 
wspomnienia. Seks stał się ostatnią rzeczą, jaką mogłabym mieć w głowie. Katastrofa! Myślałam, że skończyłam z 
przeszłością, a ona dopiero zaczęła wyłazić. Chociaż tym razem przynajmniej uniknęłam nienawiści do siebie. 
Wiedziałam już, co mam z tym robić.  

 Przeżywanie seksu może się zmieniać także w obrębie jednego związku. Z początku nowy partner wyzwala 
zwykle silne uczucia i namiętności, które przesłaniają rzeczywistość z jej problemami. Z czasem jednak, gdy związek się 
krystalizuje i przechodzi w stałe zaangażowanie, kwestie seksualne mogą wymagać ponownej uwagi. Odważając się na 
większą bliskość i zaufanie, możesz automatycznie wycofywać się z łóżka. Ale też możesz odkryć, że w miarę jak 
pogłębia się twoja więź z partnerem, zaufanie i oddanie, zaczynasz zdrowieć na głębokim poziomie cielesnym, 
przekraczającym twoje najśmielsze oczekiwania.  
 Ponieważ uzdrowienie seksualności zajmuje wiele czasu, możesz zadawać sobie pytanie, czy w ogóle robisz 
jakieś postępy. Jednak nawet, gdy twój proces przechodzi przez wzloty i upadki, to cały czas posuwasz się w dobrym 
kierunku. Jeśli dokładasz systematycznych wysiłków, by zdobywać rozwijać nową, dającą coraz więcej satysfakcji 
seksualność - jeśli masz cierpliwość i akceptujesz punkt w którym jesteś w danym momencie - możesz zaufać swojej 
immanentnej zdolności odradzania się wewnętrznego. Mimo, że w dzieciństwie, a nieraz i później seks był używany 
przeciw tobie w tragiczny sposób, możesz stopniowo odzyskać swoją seksualność i modelować ją według swych 
najważniejszych wartości. 

 Musiałam nauczyć się akceptować siebie. Wiem, że miałam takie a nie inne doświadczenia, które mogły 
zwiększać mój apetyt seksualny, zmniejszać go lub czynić nietypowym, ale co z tego? Jakkolwiek bym się nie 
różniła, to wciąż byłam ja! Niech więc zacznę akceptować siebie i cieszyć się sobą! Czuję, że w każdej kobiecie 
jest tysiąc jeden różnych kobiet i w porządku, pozwalam im dochodzić do głosu. Niech się z tym wyrabia mój 
partner. To znaczy, że wszystko służy temu celowi. Seksualność nie jest czymś, czym mamy się gnębić wśród 
bezsennych nocy. Tu chodzi o poznanie tego, kim jesteś i nie obawianie się siebie.  

 Seks potrafi być potężnym napędem dla twórczości, jak komponowanie, choreografia, malarstwo, poezja. Każda 
kreatywność wymaga absolutnej uwagi i obecności w sobie. Każda niesie wysoką intensywność doznań. Każda wnosi coś 
nowego do egzystencji. Jeśli zechcesz dzielić z partnerem twórcze otwarcie się - dzielić z nim ryzyko, dreszcz nieznanego 
i wzajemne zaufanie - zaczniesz potwierdzać i wzmacniać swoją witalność, radość i więź. Pasja w łóżku zasili pasję życia.  
 Jeśli żyjesz w pojedynkę, tak samo warto jest starać się o odzyskanie swojej seksualności. Jedna z ofiar, starsza 
wiekiem, długo borykała się z sobą, zanim pojęła, o co chodzi: 

 Nie sądzę, żebym kiedykolwiek jeszcze mogła mieć podobny związek. Po śmierci męża nawet sama myśl o 
pożądaniu sprawiała, że miałam ochotę umrzeć. Chciałam odciąć się od wszelkich pragnień. Jednak ostatnio 



zupełnie inaczej na to patrzę. Zaakceptowałam seks jako część życia - część, która napełnia życiem. To przede 
wszystkim rodzaj energii. Nawet jeśli jest to samo dopuszczenie seksualnych uczuć do siebie, samo posiadanie ich 
w ciele bez żadnych działań w stronę ich stymulacji, dalej warto się o to starać. Nie wiem, czy dobrze 
zrozumiecie. Czucie pragnień seksualnych jest jak powiedzenie życiu „tak.” To karmienie życia w sobie.  


