
De bedoeling van deze oefening is om je verbeelding te stimuleren. Ook
wil ik dat je verkent welke mogelijkheden er allemaal zijn voor je
seksleven en dan in het bijzonder de mogelijkheden die goed voelen.
Je doet de oefening individueel, maar het is goed om ze te bespreken
met je partner(s), als je die hebt.
Het kan helpen om je te weinig tijd te geven (bijvoorbeeld twee pagina’s
op een kwartier om je innerlijke criticus geen tijd te geven).
Een alternatief is dat je de oefening inspreekt.

Ga zitten op een rustige plek, ergens waar je kunt schrijven zonder
gestoord te worden.

Beeld je in dat je vijf jaar verder bent en dat je een seksleven hebt dat
je echt wel gelukkig maakt, en je vervult met positieve gevoelens en
zelfzekerheid. Beeld je vervolgens in hoe zo een toekomst er concreet zou
kunnen uitzien en schrijf daarover een brief uit de toekomst aan je
huidige zelf. Zo’n brief zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met de
volgende aanhef:

“Beste (jouw naam) uit 2021, Ik schrijf je om te laten weten hoe goed het
ondertussen gaat met mijn seksleven en hoe het me vervult met
(bijvoorbeeld) hoop en innerlijke rust. Stel je voor ik ben nu/doe nu/voel
nu...

Waar je naartoe wil

O n e s t

Stap 1



Blijf schrijven over die toekomst. Het belangrijkste is om je verbeelding
de vrije loop te laten, en bij dat positieve gevoel te blijven. Of het goed
geschreven is, of het wel realistisch is, of het moreel juist is... dat doet er
op dit moment niet toe.

Lees je brief na en ga na wat dit lezen met je doet.

Waar je naartoe wil

O n e s t

Stap 2 

Stap 3 

Let op: Het is normaal dat er ook negatieve of gemengde gevoelens
bovenkomen en die kun je verwerken in je brief. Laat ze echter niet de
bovenhand krijgen. Focus vooral op de positieve gevoelens.


