
Je tijdlijn 

Eerste keer dat je je aangetrokken voelde tot iemand
Verliefdheden, beantwoord en onbeantwoord
Je date-ervaringen
Je eerste kus
Je eerste keer masturberen (als die er is)
Je eerste keer vrijen
Relaties met begin en einde
Eventuele kinderen
…

Maak een tijdlijn met alle jaren van je leven. 
Markeer op die tijdlijn belangrijke mijlpalen, en dan in het bijzonder
zaken die te maken hebben met je relatie en seksleven. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan

Geef een kleur aan de delen van de tijdlijn waarin je gelukkig was met je
seksleven. Geef een andere kleur aan de delen van de tijdlijn waarin je
ongelukkig was met je seksleven. 

Denk eraan: het is best mogelijk, waarschijnlijk zelfs, dat de twee kleuren
elkaar soms overlappen. Sommige periodes ben je gelukkig en ongelukkig.
Het is niet per se nodig om elke periode een kleur te geven. Soms ben je
geen van beide. Of soms ben je tot nu toe enkel rood geweest. Dan is dit
ook oke.

O n e s t

Stap 1

Stap 2



familieleden, vrienden en vriendinnen, mensen met wie je ooit seks
had of seks wilde hebben, partners en ex-partners, leerkrachten,
hulpverleners, collega’s, buren, … maar ook de media, tijdschriften,
porno, boeken, films, websites, tv-programma’s

 

Schrijf er de boodschappen bij de die je ontvangen hebt rond seks en je
lichaam. Dit kunnen expliciete boodschappen geweest zijn, maar ook
impliciet. Denk aan

Je kan deze boodschappen los op je tijdlijn schrijven of ook linken aan
een gebeurtenis /periode. Of je maakt er een apart blad van.

Je tijdlijn 

O n e s t

Stap 3 

**Let op! Zit je ergens met een ervaring die voor jou duidelijk traumatisch
is geweest, dan raad ik je ten stelligste aan dit met een therapeut te
bespreken. Je mag dit op je tijdlijn vermelden, maar we gaan hier in deze
cursus niet mee aan de slag.

Let op: Deze tijdlijn zal er voor iedereen anders uitzien. Er is ook geen
juist of fout. Schrijf er zoveel of zo weinig op als voor jou goed voelt.
Remember: done is better than perfect!**


