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Wstęp 
Droga do seksualnego ozdrowienia 

Życie jest przygodą do przeżycia, a nie problemem do przetrwania 
anonimowa Ofiara. 

 W gimnazjum błam kapitanem drużyny softballu. Pewnego chłodnego, rosistego 
poranka, w szortach i wyprasowanych koszulach, zbiłyśmy się na boisku w ciasną grupkę, 
starając się odsunąć świadomość siebie, podczas gdy grupki chłopców rozgrzewały się 
truchtem na okalającej bieżni. Sztywna i wykrochmalona nauczycielka wuefu, w roli trenera, 
udzielała nam wskazówek przed meczem. Wyrecytowawszy zasady i przepisy gry dodała 
szeptem po krótkiej pauzie: „jeśli piłka trafi cię w krocze, chwyć się za kolana i krzycz, jeśli 
trafi cię w pierś, chwyć się za głowę i krzycz”. Spojrzałyśmy po sobie zdezorientowane, a po 
chwili kłopotliwej ciszy kilka dziewcząt zachichotało. Patrząc na to zdarzenie z perspektywy 
lat, widzę, że byłyśmy ćwiczone w niezauważaniu prawdziwych części ciała, które bolały. 
Przekaz był jasny: „Macie nie wskazywać seksualnych zranień”.  
  Dawne kulturowe tabu nakazujące odwracać uwagę od seksualnych spraw przybrało 
tutaj formę „kolanogłowego” podejścia do seksu. Postawa ta tłumi zdolność bezpośredniego 
odnoszenia się do spraw seksu. W efekcie ignorujemy, obchodzimy, lub wyciszamy tematy 
seksualne wskutek zakłopotania nimi, wstydu i lęków. Jest tak, jakbyśmy w zwrocie 
„wykorzystanie seksualne” nie widzieli słowa „seks”. Tymczasem wykorzystanie seksualne 
czyni szkody przede wszystkim seksualne. 

Jako terapeutka pracująca w dziedzinie leczenia nadużyć seksualnych pomagam 
każdej z Ofiar odbyć jej własną drogę do uzdrowienia. Celem jest satysfakcjonujące życie 
seksualne – radości do jakich każdy z nas ma prawo. Aby dotrzeć do tego celu, Ofiary muszą 
naprawić szkody  wyrządzone im wskutek wykorzystania seksualnego i zbudować nowy 
model seksualności, oparty na własnych wyborach, odzyskanym szacunku do samego siebie i 
chęci zaangażowania się w intymną bliskość.  



 Każda osoba idzie swoją własnym, niepowtarzalnym szlakiem, jednak wszystkie one 
przechodzą przez podobne terytoria i stawiają czoło podobnym wyzwaniom. Niniejsza 
książka jest pomyślana jako przewodnik – rodzaj mapy pomagającej w orientacji i nawigacji 
po tych burzliwych wodach. Przedstawiam też różne techniki i ćwiczenia pomocne w ocenie i 
pokonywaniu skutków dawnego wykorzystania.  
 Na początek chcę Was zapoznać z kilkoma starymi mitami na temat nadużyć 
seksualnych – mitami, które wzmacniają blokowanie bólu związanego z tą traumą – abyście 
mogli ja podważyć i rozbroić. „Kolanogłowe” podejście do mówienia o seksie, które przez 
wieki nie pozwalało mówić, rzeczowo i konkretnie, o seksualnym wykorzystywaniu dzieci, 
rozpadło się ostatecznie, jak stara nakrochmalona koszula mojej wuefistki. Otwarte i uczciwe 
nazywanie części ciała, które zostały zranione, nie jest już tabu i zaczęliśmy w końcu, jako 
społeczeństwo, patrzeć prosto w oczy faktom nadużyć seksualnych.  
 Rozprzestrzenianie się nowej wiedzy o molestowaniu dzieci oraz przemiana 
społecznych  postaw pomogła wielu ofiarom przypomnieć sobie swoje wykorzystanie, 
którego pamięć stłumiły dawno temu. Inne, które – tak jak ja – są ofiarami gwałtu na randce, 
mogą potrzebować trochę czasu, zanim przebudzi się w nich nowa świadomość i będą w 
stanie właściwie zakwalifikować to, co je spotkało. Wraz ze zmniejszaniem się poziomu 
wstydu i ze zwiększaniem się liczby zidentyfikowanych Ofiar coraz częściej występują one – 
zarówno kobiety, jak i mężczyźni – z otwartą deklaracją: „Tak, mnie również to spotkało”.  
 Uznanie swojego wykorzystania za realne i ważne nie wystarcza jednak do 
wyzdrowienia. To zaledwie początek, bowiem przeszłość w dalszym ciągu nakłada się lub 
rzutuje na zdolność czerpania radości z seksu i budowy intymnej relacji. Wciąż możesz bać 
się seksu. Możesz bać się nawet mówić o seksie. Mimo ujawnienia, historia wykorzystania 
seksualnego wciąż może rozrywać wiele obszarów Twojej seksualności i psychiki. Może 
wpływać na to: 
 jak czujesz się z tym, że jesteś mężczyzną lub kobietą 
 jak czujesz się ze swoim ciałem, jego funkcjami biologicznymi i organami 

seksualnymi 
 w jaki sposób myślisz o seksie, miłości i zaangażowaniu 
 jak wyrażasz swoją seksualność 
 jak doświadczasz przyjemności fizycznej i bliskości z innymi 

Ucząc się patrzeć kwestiom seksualnym prosto w oczy, Ofiarom łatwiej jest odrabiać szkody, 
jakie poniosły.  



Rozdział 1. 
Uznanie, że masz seksualny problem

Ból jest zgnieceniem skorupy, która kryje twoje zrozumienie. 
KAHLIL GIBRAN, Prorok 

Był chłodny listopadowy wieczór. Sally i Jim, owinięci w wielkie, miękkie ręczniki, 
przemknęli do zacisznego pomostu w podwórzu i, zdjąwszy pokrywę z wanny, zsunęli z 
siebie nakrycia i zanurzyli się w gorącej wodzie. Relaks w gorącej kąpieli był jedną z ich 
ulubionych wspólnych rzeczy. Poza tym, była to dla Jima jedyna sytuacja, w jakiej Sally 
jeszcze pozwala mu się dotykać bez skrępowania. Ich życie seksualne było problemem od 
dnia ślubu, sześć lat temu. Choćby nie wiem jak Jim się starał, Sally nigdy nie odczuwała 
podniecenia. Ostatnio wzdragała się nawet, gdy próbował ją zwyczajnie objąć czy przytulić. 
Od dwóch miesięcy obywali się zupełnie bez seksu.  

Tego wieczoru coś jednak było inaczej. Gdy znaleźli się w wannie, Sally zaczęła 
dotykać Jima. W pierwszej chwili był zaskoczony, a nawet w szoku. Pieściła go tak, jak nigdy 
wcześniej, aż zażartował, że czuje się atakowany. W istocie był jednak wniebowzięty. W 
pewnej chwili Sally zatrzymała się nagle, wybuchając niekontrolowanym płaczem.  

Jima przeszedł dreszcz. Przysunął się bliżej. „Co się stało, kochanie?” – zapytał. 
Powoli, trzęsąc się i połykając łzy, Sally odrzekła: „Nie rozumiem dlaczego, ale seks z tobą 
mnie nudzi. Nic mnie w tobie nie pociąga. Nie jestem zainteresowana kochaniem się z tobą. 
Jestem bliska romansu z innym mężczyzną”. 
 Jim nie wierzył własnym uszom. Nie miał pojęcia, że Sally tak się z nim czuje. Nagle 
jego świat się rozpadł. Zawsze unikali rozmów na temat seksualnej sfery ich związku, chociaż 
oboje wiedzieli, że jest jakiś problem. Zaczął się zastanawiać: „Czy to ja? Czy to ona? Nie 
mam pojęcia… Śmiertelnie się boję”. Sally też miała zamęt, wspominając później: 

 Najtrudniejsze było to, że ten inny mężczyzna, ktoś zasadniczo mi obcy, podniecał mnie 
seksualnie… Nie doświadczałam podniecenia nigdy wcześniej. Nie miałam pojęcia, że jestem zdolna 
czuć rozkosz – i to mnie przerażało. Zastanawiałam się, dlaczego ktoś inny tak bardzo mnie podnieca, 
a mój mąż wcale? Tamtego wieczoru w gorącej łaźni, wszystkie te uczucia i myśli zaczęły się ze mnie 
wylewać, nie wiadomo skąd. To było okropne. Wiedziałam jednak, że ważne jest, abym pozwoliła się 
wreszcie wylać temu smutkowi. A to zmusiło nas do długich rozmów i przyznania, że coś rzeczywiście 
jest mocno nie w porządku.  

 Każde z nich dobrze zapamiętało ten moment, gdy zdali sobie sprawę z istnienia w ich 
związku poważnego problemu seksualnego. Ale właśnie dlatego, że ów problem wypłynął, 
mogli zacząć coś z nim robić. Lekarz rodzinny skierował ich do mnie, po tym jak Sally 
przyznała, że jest ofiarą nadużyć seksualnych w dzieciństwie. 
 W terapii ze mną przeżyli kolejną niespodziankę; zasugerowałam, że oba problemy – 
jej brak zainteresowania seksualnego mężem i pociąg do innego mężczyzny – mogą być 
wynikiem molestowania, jakiego doświadczała przed laty ze strony brata. Sally tak opisuje 
swoje zmagania: 

Nie umiałam tego zrozumieć… Zawsze, kiedy wcześniej mówiłam ludziom o moim 
wykorzystaniu seksualnym, ignorowali to i wyciszali. Myślałam więc, że to nic poważnego, bo przecież 
wiedziałam, że to się działo, co się działo, kto mi to robił i dlaczego… Doszłam do wniosku, że to 
oznacza, iż poradziłam sobie i to nie może mi sprawiać kłopotów. Jednak już pierwszego dnia terapii, 
gdy zaczęłam badać moje wykorzystanie w szczegółach, odkryłam, że to ono stanowi sedno mojego 
problemu. 



 Dzisiaj, po trzech latach, Sally i Jim wciąż uzdrawiają powoli problemy seksualne 
związane z dawnym wykorzystaniem. Powiedzieli mi niedawno, że cieszą się głębszą 
bliskością i satysfakcjonującym seksem, o jakim nie spodziewali się nawet, że jest możliwy. 

* * * 
 W mojej praktyce słyszę wiele takich historii. Nikt nie przychodzi do mnie dlatego, że 
jest szczęśliwy bo zobaczył swój seksualny problem. Przeciwnie, klienci zazwyczaj zaczynają 
terapię zrozpaczeni i obolali emocjonalnie. Nie rozwiązane problemy seksualne nadwyrężają 
ich związki, lecz nawet jeśli proszą oni o pomoc, to często przejawiają niechęć do 
przyglądania się swojemu intymnemu pożyciu. Wiele par nie ma jasności, jaką rolę w ich 
dzisiejszych problemach – jeśli w ogóle jakąś – gra dawne wykorzystanie seksualne. 
 Seksualne kwestie są trudne w konfrontowaniu; są przecież bardzo osobiste i 
krępujące. Kiedy mamy seksualny problem, możemy starać się mu zaprzeczać, lub łudzić się, 
że odejdzie sam z siebie. Nieraz wierzymy nam, że przyznanie się do takich problemów 
sprawi, że inny nas odrzucą lub będą się nami mniej interesować. Często musimy wiele i 
długo cierpieć, zanim staniemy się gotowi przyznać, że mamy istotny kłopot i zdecydujemy 
się to zmienić. 
 W jaki sposób przyznajemy ostatecznie, że wymaga nasz problem specjalnej uwagi? 
Następuje to często w kluczowym momencie, jako przebłysk, wgląd lub odkrycie i nagle po 
raz pierwszy w życiu jesteśmy gotowi uznać tę prawdę. Lub jeśli byliśmy wcześniej 
świadomi jakiegoś problemu z seksem, nagle zaczynamy jasno i ostro widzieć jego znaczenie. 
Zazwyczaj dopiero wtedy przestajemy ignorować rzeczywiste źródło swoich kłopotów, gdy 
poczujemy się naprawdę zrozpaczeni, skołowani, niespełnieni lub autodestrukcyjni. Wtedy 
ból otwiera nam drzwi. To dzięki niemu wyruszamy w podróż zdrowienia.  

SYTUACJE, W JAKICH CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ OFIARY 
 Przyjrzymy się najpierw najczęstszym sytuacjom w jakich znajdują się osoby 
wykorzystane w dzieciństwie w chwili uświadomienia sobie poważnego problemu z seksem. 
Rozważ, czy któraś z nich stosuje się do twojego życia.  
 Zachowuję się w dziwny i niezrozumiały sposób 
 Mój seksualny problem wcale się nie zmniejsza 
 Mój partner lub partnerka cierpi przez mnie 
 Nowe okoliczności zbudziły we mnie świadomość 

„Zachowuję się w dziwny, niezrozumiały sposób” 
 Seksualny problem może się odsłonić, gdy zaczynamy mieć dziwne zachowania i nie 
możemy zaprzeczyć ani ich wytłumaczyć. Może to oznaczać niezwykłe reakcje na zwykłe 
sytuacje.  
 Po wizycie u ginekologa i rutynowym badaniu wymazu, Doris siedziała pół godziny w 
samochodzie, szlochając. Michael doświadczał skurczu żołądka zawsze, gdy wchodził do 
publicznej toalety. Myra przeżyła szok i zmieszanie kiedy przy czytaniu artykułu w gazecie 
na temat molestowania dzieci poczuła podniecenie seksualne.  
 Normalne interakcje towarzyskie mogą u osób wykorzystanych w dzieciństwie budzić 
panikę i lęk. Przyjacielskie poklepanie po ramieniu lub delikatne przytulenie sprawia, że 
wiele ofiar drętwieje. Myśl o zaproszeniu kogoś na randkę może w nich wyzwalać uczucie 
przytłaczającego lęku.  
 Pewien student psychologii, gej, odkrył, że jego dziwne reakcje na dotyk 
uniemożliwiają mu naukę nowych umiejętności terapeutycznych: 

 Chciałem uczyć się pracy z ciałem. Trening zawierał wiele ćwiczeń polegających na dawaniu i 
przyjmowaniu różnych typów masażu. Poczułem chory, porażający lęk, że inni będą mnie dotykać. Na 



zajęciach wyszło ze mnie mnóstwo takich lęków. W domu, po powrocie, nie mogłem zdobyć się na 
zachowania seksualne z moim chłopakiem. Wtedy zdałem sobie sprawę, że mam problem z dotykiem i 
seksem. 

Osoby wykorzystane w dzieciństwie często w dziwny sposób reagują na możliwość 
bliskości seksualnej. Ich reakcje idą w dwóch kierunkach: równocześnie mogą chcieć seksu i 
nie chcieć go. „To tak jakbym była w niewidzialnym potrzasku” – tłumaczy jedna z ofiar. „W 
ogóle nie wiem, że w nim jestem, póki nie próbuję wejść w seks. A potem czuję się jak ofiara 
i jestem zatrzaśnięta”. 

Niektóre ofiary uświadamiają sobie problem wskutek podwójnych komunikatów, jakie 
dają swoim partnerom na temat pragnienia intymnej bliskości: 

Chcę być dla męża atrakcyjna seksualnie. Dlatego ogromnie staram się dbać i poprawiać swój 
wygląd. Noszę seksowne ciuchy, maluję paznokcie… Ale gdy tylko on poczuje podniecenie i 
zainteresuje się mną, czuję poirytowanie. Nie rozumiem, dlaczego czuję zawód, gdy powinnam się 
cieszyć? 

 Część ofiar zostaje zaalarmowana tym, że odczuwa silny pociąg seksualny w 
sytuacjach gdy seks nie jest możliwy. „W dzień, gdy siedzę w pracy, jestem pełen 
namiętności i marze, żeby kochać się z żoną” – wyznaje pewien mężczyzna. „Wieczorami i w 
czasie weekendów, gdy seks jest możliwy, wycofuję się jednak z tej chęci. Unikam go. 
Oglądam telewizję, albo zasypiam z gazetą na kanapie, albo nie kładę się do łóżka, albo 
odwlekam powrót do domu, aż zrobi się całkiem późno”. 
 Podobnych strategii używała jedna z kobiet: „Często wzniecam konflikty, by 
odstręczyć partnera od prób seksualnych zbliżeń. W weekendy tak ustawiam plan zadań, żeby 
nawał zajęć nie pozwolił na bliskość. Nie rozumiem dlaczego wolę raczej myć sedes niż 
uprawiać seks!” 
 Ofiary mogą byś zszokowane swoimi nieświadomymi reakcjami na dotyk, czułość i 
seks. Nieraz łapią się na tym, że ranią swoich partnerów nieadekwatnymi zachowaniami. W 
środku nocy, pewna kobieta zaczęła przez sen tłuc męża pięściami po plecach. Oszołomiony, 
obudził się. Jako człowiek z natury delikatny odwrócił się, łagodnie ją obudził i poprosił, by 
przestała. Kobietę zastanowiło to, że wyrażała do niego uczucia, na jakie nie zasługiwał. 
 Także chęć na seks przejawiana przez partnera lub pewne seksualne praktyki mogą 
wyzwolić gwałtowną reakcję: „Czuję złość na męża, kiedy chce mu się seksu. Raz nawet 
byłam na niego tak wściekła, że go uderzyłam. Nie miałam pojęcia dlaczego i skąd ta złość 
we mnie”. 
 Sygnałem istnienia problemu mogą być nieadekwatne zachowania seksualne. Po 
pocałunku na pierwszej randce, siedemnastolatka rozpina chłopakowi spodnie i zaczyna mu 
dawać oralny seks. Nie ma przy tym żadnych świadomych wspomnień angażowania się 
kiedykolwiek wcześniej w oralne praktyki: 

 Z chwilą pocałunku poczułam się jak w transie. Jakby część mnie na to właśnie czekała, 
wytrenowana i gotowa do akcji. Chłopak zażądał abym przestała. Poczułam się zakłopotana i 
oszołomiona. Szok. Było mi wstyd, że go w ogóle zaczęłam dotykać. 

Także Rachel poczuła się sfrustrowana swoim seksualnym zachowaniem.  

 Zaangażowałam się w związek, który był dla mnie naprawdę cenny. Zaczełam jednak 
doświadczać problemów z bliskością. Satałam się irracjonalna i naprzemiennie złośliwa lub 
czepiająca się. Narastało we mnie pragnienie seksu i czułej uwagi, ale gdy mój partner próbował 
zainicjować pieszczoty, wybuchałam nagłym płaczem a kiedy udawało się nam odbyć stosunek, byłam 
w trakcie tak wystraszona i spięta, że na orgazm nie było szans.  



 Uwagę Fran przykuło to, że w czasie seksu zaczęła tłumić swoją rozkosz: 

 W trakcie stosunku zaczęłam nagle obsesyjnie skupiać uwagę na małym pieprzyku na plecach 
męża. Obsesja ta owładnęła mną do tego stopnia, że odpłynęłam emocjonalnie, Zdusiłam w sobie 
wszelkie odczuwanie i musieliśmy przerwać. Nie mogłam ani kroku dalej.  

Angie również martwiło to, że odmawia sobie seksualnej rozkoszy: 

 Kochając się z moim chłopakiem, gdy nagle poczułam się spięta i zalękniona. Moje myśli 
rozproszyły się i zaczęły znikać jak detergent w beczce oleju. Stałam się niezdolna utrzymać 
podniecenie i normalnie dojść do orgazmu. Nie mogłam się skupić na zmysłach. Nastąpiło we mnie 
jakieś zwarcie; zanim tam doszłam. Nie miałam pojęcia, co się ze mną dzieje. Bałam się. 

 Mimo, że tego typu reakcje wydają się irracjonalne i rozstrajające, to one zwracają 
naszą uwagę na istnienie problemu. Wraz ze świadomością może się zjawić motywacja 
dokonania przemiany, jak w poniższej historii: 

 Kochaliśmy się z mężem, gdy nagle zalała mnie potężna fala gniewu. W mojej głowie rozlegał 
się krzyk: „Nienawidzę mężczyzn! Nienawidzę penisów! Nienawidzę, że im sprawia to przyjemność, a 
mi nie!” Zwinęłam się w kłębek płacząc i drżąc. Po chwili, krzyki te zastąpił inny wewnętrzny głos, 
ustanawiający: „Nigdy więcej nie chcę mieć z tym nic wspólnego!” Niedługo potem zaczęły mi 
napływać wspomnienia wczesnego wykorzystania seksualnego i poszukałam terapii. 

„Mój seksualny problem wcale się nie zmniejsza” 
Możemy zdać sobie sprawę, że coś nie gra, kiedy nasz określony problem seksualny 

nie ustępuje, nie ma medycznego wytłumaczenia i rodzi coraz silniejszy lęk. Sześć miesięcy od 
przeżytego gwałtu Dawn niepokoiła się, że wciąż nie ma ochoty na seks z mężem. Jo, ofiara 
kazirodztwa, nie była w stanie przeżyć orgazmu z partnerem, choć kochała go, ufała mu i 
czuła się z nim całkiem bezpiecznie. 

Wiele ofiar wytrwale sabotuje swe najszczersze starania, by uformować bliski, 
intymny związek. Pewien dwudziestopięciolatek bardzo chciał zacząć chodzić na randki, ale 
zamrażał się w obecności kobiet: 

Byłem nieszczęśliwy z powodu mojej wstydliwości i wycofania, przez co w obecności kobiet, 
które mi się podobały i które chciałem poznać lepiej, nie mogłem wydusić z siebie słowa. Jeśli już 
zaczynałem rozmowę z jakąś kobietą, czułem się strasznie nieswojo, taki nerwowy i jakiś wystraszony. 

Odkrycie, jak bardzo odmawiamy sobie przyjemności, jakimi inni bez cieszą się 
przeszkód, to raczej bolesne doświadczenie. Wiele ofiar tkwi zaplątana w sieci negatywnych 
postaw wobec seksu, zahamowań i niespełnionych oczekiwań. „najgorsza jest dla mnie gra 
wstępna” – mówi jedna z kobiet. „Sam stosunek już nie taki straszny, bo wiem, że to niedługo 
się skończy”. Podobnie odczuwa to inna z ofiar: 

Seks to dla mnie ciężka próba, a nie okazja do bliskości i rozkoszy. Mówię sobie: „W 
porządku, zrobię to tym razem, może to nie będzie trwało za długo; kiedy się skończy, będę bezpieczna 
na pewien czas. Zastanawia mnie, że myślę o seksie jak o wynoszeniu śmieci – jak o czymś, co musi 
być robione regularnie, co przeplatają krótkie okresy zawieszenia wykonania wyroku.  

Zaprzeczające własnemu ja lub sekretne zachowania mogą w końcu skłonić do 
uznania, że coś jest nie tak. Ofiary nieraz udają rozkosz i satysfakcję lub skupiają się 
wyłącznie na przyjemności partnera. Nie komunikują mu też, czego im potrzeba do przeżycia 



spełnienia seksualnego. Takie postępowanie rodzi emocjonalny dystans w związkach, urazę i 
niechęć do samego siebie, co w konsekwencji oznacza cierpienie: 

Stłumiłam własne potrzeby seksualne i skupiłam się na obsłudze erotycznych potrzeb i 
pragnień partnera. Często czułam się potem użyta i poniżona – taki był efekt nie zwracania przeze 
mnie uwagi na własne uczucia.  

Ofiary, które rutynowo zaprzeczają swoim uczuciom, wpadają w pułapkę. Candy prze 
dwa lata udawała orgazmy. Im dłużej to trwało, tym bardziej było dla niej nieznośne. Choć 
było to dla niej niesłychanie trudne, postanowiła powiedzieć prawdę swojemu chłopakowi: 

Potrzebowałam być dla mężczyzn w pewien sposób specjalna, wyjątkowa, a najlepszy i jedyny 
sposób jaki znałam i miałam, to był seks. Dosłownie, zatruwałam ich sobą seksualnie. Przez długi czas 
nie odczuwałam, że w ten sposób neguję siebie, aż spostrzegłam, że zaczyna mi sprawiać mentalną 
przyjemność patrzenie, jak bardzo mogę ich sobą nakręcić. Ostatnio jednak, ponieważ zaczęłam siebie 
trochę cenić i ponieważ lubię mojego chłopaka przede wszystkim jako przyjaciela, to nie powiedzieć 
mu o tym byłoby zbyt grubym fałszem.  

Chłopak Candy był w pierwszej chwili w szoku i poczuł się dotknięty, jednak docenił 
odwagę, zaufanie i głęboki poziom uczciwości, jaki umożliwiło jej wyznanie. Od tego 
wydarzenia oboje, jako para, wyruszyli w podróż zdrowienia. Podobnie jak Candy, wiele 
dorosłych ofiar osiąga w którymś momencie punkt, kiedy już nie chcą i dłużej nie mogą tkwić 
w autonegujących zachowaniach. Przyznają istnienie problemu i stają się gotowe nim zająć.  

Osoby wykorzystane w dzieciństwie, często też są poza kontrolą jeśli chodzi o seks. 
Uzależnienie od seksu i miłości również może być bodźcem uświadamiającym problem 
leżący u podłoża. Czują, że w pewnym momencie obsesyjno-kompulsywna pogoń za seksem 
i pożądanie „obiektów” zaczyna je pożerać. Osoby takie stają się niezdolne zaprzestać 
swojego promiskuityzmu, potajemnych romansów, zdrad lub wchodzenia w niebezpieczne 
zachowania. Ich lęk narasta. „Czułam się tak, jakbym mieszkała w domu stojącym na 
krawędzi podmywanego urwiska” – obrazowo objaśnia to jedna z ofiar.  

Potajemność, wstyd, poczucie winy i lęk stanowią efekt uboczny bycia poza kontrolą 
jeśli chodzi o seks. Emocje te są z kolei zabójcze dla poczucia własnej wartości. Nałogowe i 
przymusowe zachowania erotyczne nie pozwalają nam na budowanie zdrowych, intymnych i 
trwałych związków. Oto słowa dwudziestotrzyletniej kobiety: 

Obudziłam się któregoś ranka ze świadomością, że jestem wrobiona w „spotykanie się” z 
trzema facetami jednocześnie. Z każdym z nich przestałam się na pierwszej randce i sypiałam z nimi 
równolegle, na przemian. Poczułam nagle, że kompletnie straciłam panowanie, poczułam nienawiść 
do siebie, uprzytomniłam sobie, że żadne z tych seksualnych doświadczeń nie dawało mi radości i że 
tak naprawdę żaden z tych facetów nic mnie nie obchodzi. Moje życie całkiem się poplątało i zaczęło 
zmierzać ku jakiejś katastrofie. Zaczęłam rozmyślać nad samobójstwem. W jakiś sposób jednak 
zaświtało mi, że muszę odzyskać kontrolę zaopiekować się sobą. Po raz pierwszy w życiu zdałam sobie 
sprawę, że nie chcę uprawiać seksu, nie chcę gonić za facetami. Po prostu nie mogłam już dłużej. 
Zerwałam te relacje i po ponad miesiącu celibatu przypomniałam sobie wczesne kazirodcze 
doświadczenia z ojcem. 

Lęk przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, przede wszystkim AIDS, zmusza 
wielu ludzi uzależnionych od seksu do zobaczenia powagi zagrożeń tkwienia w erotomanii. 
Promiskuitywne ofiary wykorzystania seksualnego rzadko stosują zabezpieczenia w postaci 
prezerwatyw czy planowania narodzin. A potem boją się nawet pomyśleć, że ich „potrzeba” 
zaspokajania innych czy erotycznego przyciągania uwagi może przyprawić ich o chorobę, 
bezpłodność, niechcianą ciążę i nawet o śmierć.  



Bodźcem do uznania, że istnieje problem, może też być zaabsorbowanie samotnymi 
praktykami. Wiele ofiar wykorzystania seksualnego kompulsywnie się onanizuje, używa 
pornografii, potrzebuje degradujących fantazji erotycznych do podniecenia lub szczytowania, 
bądź odruchowo nadaje seksualne znaczenie większości zwykłych, codziennych zdarzeń. 
Ktoś, kto spostrzega, że nie potrafi grać w siatkówkę bez seksualizowania w myślach innych 
graczy, może stać się gotów uznać problem. 

„Mój partner cierpi przez mnie” 
Ofiary wykorzystania seksualnego w dzieciństwie muszą iść tropem zdrowienia 

dlatego, że chcą, a nie dlatego, że chcą uratować rozpadający się związek. Mimo to, możemy 
zdać sobie sprawę z istnienia problemu seksualnego, także gdy dowiadujemy się więcej o 
emocjonalnym bólu partnera i chcemy to naprawić.  

Częstokroć, cierpienie wskutek reperkusji dawnego wykorzystania bardziej odczuwają 
partnerzy ofiar, niż one same. Zazwyczaj niewiele je obchodzi, że obracają się w erotomanii, 
nie czerpią satysfakcji z seksu, czy anorektycznie go unikają. Ktoś może mówić: „Dla mnie 
jest w porządku, jeśli się więcej nie będziemy kochać”, jednak najbardziej będzie go trapiło 
cierpienie jego partnera:  

Odsuwałam partnera od siebie tym, że w czasie seksu zamrażałam cię emocjonalnie i 
zmysłowo, nie wiedząc dlaczego. Ja nigdy nie myślałam o moim wykorzystaniu gdy się kochaliśmy, ale 
moja podświadomość – tak. Mój partner czuł się, jakby to z nim było coś nie tak, a nie chciałam aby 
obarczał siebie. Tymczasem czuł się tak, jakby był jakimś potworem dlatego, że pragnął seksu. Został 
głęboko dotknięty i boli mnie jak to widzę.  

Partnerzy ofiar często cierpią z powodu niepokojów, depresji i emocjonalnego stresu 
płynących z problemów w ich seksualnej relacji. Czują się odrzuceni, nieadekwatni i 
nieatrakcyjni erotycznie, kiedy druga strona wycofuje się z fizycznej intymności lub jest 
emocjonalnie nieobecna w czasie seksu.  

Na pierwszej sesji terapeutycznej Daniel usiadł tuż obok żony, ofiary wykorzystania, i 
powiedział: „Boli mnie, gdy odbieram od żony sygnały, że seks jest czymś wstrętnym.” Ona 
odrzekła: „Dobrze już, dałbyś z tym spokój. Jak możesz mnie chcieć, skoro jestem taka 
gruba? Nie zależy ci na mnie, tylko mnie używasz.” Daniel zaczął się zastanawiać: 

Czemu ona jest nastawiona tak obronnie? Uważa, że ją prześladuję. Ostatnio, nawet gdy to 
ona inicjowała seks, czułem, że tego nie chcę. Dla niej nie ma związku między wyrażaniem miłości a 
kochaniem się w łóżku. Poddaję się. Seksualnie jestem odrzucony i czuję się uschnięty. Do żony 
pozostało mi tylko ogólne poczucie miłości i przyjaźni, ale moje serce zamyka się. Racę wiarę w jej 
zdolność do przemiany. I nie oczekuję jej już. Rozmyślam o wyprowadzce. Jestem zmęczony tym 
przezywaniem na okrągło rozgoryczenia i frustracji. 

Cierpienie w swoich partnerach generują także ofiary, które czują obsesyjny przymus 
aktywności seksualnej. Ktoś, kto chyłkiem uwodzi osoby wokół siebie lub kłamie, by ukryć 
swoje „skoki na bok”, rani tym osobę, z którą jest w związku. Bev, biseksualna ofiara 
molestowania, była w szoku, gdy jej partnerka wściekła się i zagroziła zerwaniem relacji: „W 
końcu zdałam sobie sprawę, jak bardzo rani ją to, gdy narzekam, że nie mamy ze sobą dość 
seksu lub gdy odwracam się od niej, żeby flirtować z innymi”. 

Nierzadko partnerzy ofiar hodują własne problemy seksualne. Mogą na przykład tracić 
zainteresowanie seksem, mogą zacząć hamować swoją orgazmiczność lub nabawić się 
przedwczesnego wytrysku (zadagnienie radzenia sobie partnerów z określonymi problemami 
seksualnymi omówię szerzej w rozdziale 11). Tak potoczyło się w przypadku żony 



wykorzystanego seksualnie mężczyzny, Meg, która zaczęła doświadczać problemów 
seksualnych w reakcji na jego kłopoty z kochaniem się: 

Podczas seksu mąż jest tak strasznie spięty, że mówi mi, abym się nie poruszała. W mojej 
naturze jest wykonywać ruchy gdy się kocham – to moja spontaniczność i wielka część seksualnej 
rozkoszy. Teraz, gdy on nalega na bezruch z mojej strony, zaczynam odłączać się od tego, co się 
dzieje, od doznań, od sytuacji… Tracę rubrykację i boli mnie wagina. Seks staje się bolesny. Przy tym 
mam poczucie, że nie mogę nic powiedzieć, b mogę go odstręczyć od następnych zalotów. Nieraz kiedy 
na jakimś party ktoś mnie przytuli lub pogłaszcze po ramieniu, przypominam sobie, jak bardzo lubię 
dotyk i pieszczotę. Pamiętam, że kiedyś, nim weszłam w ten związek, było to dla mnie takie proste i 
łatwe… 

W niektórych przypadkach niezadowolenie i frustracja partnera może pchnąć go w 
obce ramiona. Choć może to wskazać na poważny problem u podłoża, w ogólnym rachunku 
taki romans niszczy zaufanie ofiary do partnera. Gniew na niego z powodu zdrady może też 
przesłonić jej lub utrudnić zobaczenie pierwotnego problemu zaburzającego związek. Albo 
odwrotnie: z obawy przed porzuceniem, ofiary mogą rozpaczliwie wskakiwać w seksualne 
zdrowienie i pogrążać się w nim. Każda z tych opcji może hamować prawdziwy postęp. 

Wielu partnerów czuje się w pułapce. Z jednej strony chcą zostać w związku, z drugiej 
doświadczają smutku lub gniewu z powodu straty intymności fizycznej. 

Ofiarom z kolei trudno jest patrzeć na cierpienie emocjonalne ich partnerów. 
Większość ofiar ma skłonność do poczucia zawstydzenia, złości na własną osobę, lub 
obarczania się winą za ból kogoś bliskiego. Jeśli tak jest w twoim przypadku, przypominaj 
sobie, że doznane przez ciebie wykorzystanie seksualne, które teraz sieje stres w związku, w 
żaden sposób nie było twoją winą. Reakcje twego partnera są w tej sytuacji czymś 
normalnym, a nie odbicie, twoich intencji, nadziei czy zamiarów. Pamiętaj też, że leczenie 
poprawia jakość związku dla obu stron.  

„Nowe okoliczności uczyniły mnie bardziej świadomą” 
Jak ostatnia kropla, która przelewa czarę, uświadamiamy sobie seksualny problem 

dopiero, gdy jakieś ostatnie zdarzenie z całej serii doświadczeń wymusza na nas odmienne 
widzenie. Pierwszy raz rzeczywistość ukazuje się nam wtedy z nowej perspektywy.  
 Marsha przemęczyła się kolejno w siedmiu niespełnionych związkach, zanim zdała 
sobie sprawę, że używa seksu jako przynęty: 

 Po zerwaniu z moim ostatni im partnerem zaczęłam przyglądać się temu, jaką rolę wyznaczam 
seksowi w moim życiu. Odkryłam, że niezmiennie seks był dla mnie haczykiem, na który łowiłam 
facetów. W ten sposób wciągałam ich w związek, co miało zaspokoić moją potrzebę uwagi, miłości i 
bezpieczeństwa. Jednak z chwilą, gdy facet zaangażował się i był już na poważnie, umarzałam relację 
seksualną. 

Z chwilą, gdy Marsha rozpoznała ten wzorzec, nie mogła już uniknąć konfrontacji z 
wieloma seksualnymi lękami i trudnościami, jakie do tej pory trzymała poza świadomością. 

Pewnego wieczoru na spotkaniu towarzyskim w restauracji, wśród licznej grupy 
przyjaciół, ostatnia kropla przelała też czarę Howarda: „Omiotłem wzrokiem salę i zadałem 
sobie sprawę, że z wszystkimi tymi kobietami miałem seks, ale z żadną nie miałem bliskiego 
związku. Szlag! Coś ze mną było nie w porządku…”. 

Olśnienie często przychodzi w następstwie podjęcia leczenia innego problemu, na 
przykład odstawienia uzależnienia od substancji chemicznych, nałogowego jedzenia lub 
głodzenia się, zachowań przestępczych lub zejścia z leków psychiatrycznych. Rozpoczęty 
proces zdrowienia z tego typu objawów wnosi w życie ofiar nową perspektywę. Daje im 
szansę uczciwie i trzeźwo spojrzeć na siebie. Problemy seksualne, zanim znajdą się w 



centrum uwagi, są zwykle dobrze zamaskowane i bronione zaprzeczaniem. Ilustruje to 
przypadek pewnej ofiary kazirodztwa, której seksualne kłopoty ujawniły się, kiedy przestała 
brać narkotyki: 

Przez cztery lata przed uświadomienie sobie wykorzystania seksualnego paliłam marihuanę. 
Przez większą część tego czasu łączyłam jej działanie z działaniem kokainy, aby móc odczuwać 
przyjemność w seksie. Pracując nad swoim zdrowieniem doszłam do miejsca porzucenia narkotyków. 
Z tą chwilą mój związek seksualny stał się pasmem rozczarowań i klęsk. Czułam się płytka i pusta – 
nie znajdowałam ekspresji dla intymności i miłości. 

Narkotyki, jak upojna mgła, maskowały ból noszony wskutek wykorzystania 
seksualnego sprzed lat. 

Trzydziestodwuletni Matt, ofiara kazirodztwa ze strony matki, po wciągnięciu się na 
program dwunastu kroków AA1, dostrzegł swoje napastnicze zachowania seksualne. Robiąc 
drobiazgową inwenturę raniących czynów, jakich dopuścił się pijąc, musiał przyznać, że 
kiedyś zgwałcił kobietę, z którą się spotykał. Skutek owego przyznania Matt wspomina 
następująco:  

Robiąc krok obrachunku moralnego w moim zdrowieniu z picia, uświadomiłem sobie, że mam 
problemy w sferze intymnej i noszę mnóstwo zmagazynowanej złości do kobiet. Sądziłem najpierw, że 
jest ona wynikiem mojego alkoholizmu, ale się oszukiwałem. Moja oprawczość i intruzywność 
seksualna rodziła ogromne poczucie winy, które zapijałem, a obecnie rodzi pragnienie 
zadośćuczynienia. Chcę zrozumieć dlaczego to robiłem i w jaki sposób przestać to robić.  

Także Cory zaczął zajmować się swoimi problemami seksualnymi w wyniku 
przyznania, że jest alkoholikiem i napastnikiem seksualnym. Bojąc się, że będąc poza 
kontrolą może się znów dopuścić oprawczych czynów, postanowił uporać się i z tym 
problemem. W rezultacie głównym jego celem stało się uzdrowienie zranień seksualnych: 

Trafiłem na lecenie dlatego, że będąc pijanym próbowałem obmacywać kuzyna śpiącego w 
łóżku. Zostałem przyłapany i wyrzucony z domu. To była ostatnia noc w moim życiu kiedy piłem; od 
tego czasu minęło dwa i pół roku. W tym czasie zmienił się mój sposób myślenia i do obłędu zaczęły 
doprowadzać mnie myśli o moich zachowania seksualnych. Zrozumiałem, że muszę dowiedzieć się 
więcej o sobie lub znów się uruchomię jako oprawca – przestanę czuć i skrzywdzę kogoś. Przechodząc 
terapię zobaczyłem, że piłem po to, by ukryć wstyd, poczucie winy i lęk związany z moją seksualnością. 
Trzeźwiejąc, zacząłem uczyć się czuć, co pozwoliło mi spojrzeć na siebie, na moje zachowania i na to, 
co rzeczywiście mi się przytrafiło w dzieciństwie. 

Marilyn, ofiara nadużyć i sadyzmu cierpiąca na osobowość wieloraką, mogła 
zidentyfikować swoje problemy seksualne dopiero w zaawansowanej fazie zdrowienia. Przez 
wiele lat posiadała oddzielną osobowość, która pojawiała się tylko podczas zachowań 
seksualnych. Wraz z postępami w terapii, ta oddzielona osobowość zaczęła komunikować się 
z innymi częściami Marilyn, ujawniając swoje przeżycia i wspomnienia, aż ostatecznie 
zniknęła. Wtedy Marilyn zaczęła doznawać lęków przed seksem i mieć problemy z 
funkcjonowaniem w tej sferze. Odzyskanie uczuć związanych ze sferą erotyczną stało się 

1  Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików powstało pierwotnie, by pomagać mężczyznom 
i kobietom porzucić picie. Później program ten został zaadaptowany do wielu innych uzależnień. Kroki 
proponują uznanie bezsilności wobec nałogu, uznanie potrzeby pomocy Siły Wyższej lub Boga i 
powierzenie się Jego opiece, zrobienie inwentury dawnych zachowań, pojęcie pracy nad wadami 
charakteru, podjęcie działań na rzecz zadośćuczynienia skrzywdzonym osobom, modlitwę i medytację 
umacniającą więź z Bogiem i – w rezultacie przebudzenia duchowego – niesienie tego przesłania 
innym tkwiącym w nałogu. 



kamieniem milowym w jej leczeniu. Sama Marilyn jednak nie była zbyt szczęśliwa z tego 
powodu: 

Oddzielne alter-ego które dzierżyło moją seksualność nie zajmowało się zasadniczo niczym 
więcej, niż dążeniem do zachowania kontroli podczas seksu. Teraz, gdy coraz więcej mnie jest w nim 
obecne, mam coraz więcej kłopotów w tej sferze.  

Zdrowienie z nadużyć seksualnych wywleka na wierzch wiele nie rozpoznanych dotąd 
problemów związanych z tą sferą. Zaczynają nas nawiedzać obrazy dawnego wykorzystania i 
wybuchają zdławione uczucia, kontaktując nas z pełną podatnością na zranienie zwłaszcza 
podczas erotycznej aktywności. Nattie tak opisuje swoje reakcje: 

Przed odkryciem mojego wykorzystania w dzieciństwie nie miałam problemów z orgazmem. 
Przez ostatnie cztery lata po tym odkryciu i dowiadywaniu się coraz więcej, coraz trudniejsze dla mnie 
stało się odczuwanie doznań zmysłowych, utrzymanie podniecenia i szczytowanie – nie tylko z 
partnerem, ale i przy masturbacji. Nie mogę zignorować tych problemów, skoro są. 

Uświadomienie sobie problemów z seksem nie przychodzi łatwo:  

Odnajduję się we wszystkich czterech sytuacjach, w jakich ofiary odkrywają swój 
problem. To piekielnie boli. Stałem się na wskroś świadomy mojej izolacji, przez całe 
życie… 

Świadomość seksualnych zranień istotnie boli. Jednakże ból ten otwiera drogę 
wiodącą do ocalenia. Kiedy problemy seksualne wypływają na wierzch, świadczy to, że 
dotarliśmy do rdzenia wszelkiego uzdrawiania. Przyznając, że coś w tej sferze nie gra, 
możemy skierować swoją energię na zrozumienie tego i zmianę. Leczenie naszych 
seksualnych dysfunkcji prowadzi zwykle do głębokich wglądów wewnętrznych i do poprawy 
funkcjonowania w związkach z innymi. Podróż się rozpoczęła.  

________________________ 


