Hoe zijn jouw remmen en je gaspedaal afgesteld?
Vragenlijst seksueel temperament inhibitoren SIS (je rem)

Omcirkel het antwoord dat het meest op jou van toepassing is.
@ Emily Nagoski 2018

1. Tenzij alles 'precies klopt' is het moelijk voor mij om seksueel opgewonden te raken.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

2. Wanneer ik seksueel opgewonden ben, kan mijn opwinding door het minste of geringste verdwijnen.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

3. Ik móet een partner vertrouwen om volledig opgewonden te raken.
helemaal niet
0

niet echt
1

4. Als ik me er zorgen over maak dat het te lang duurt voordat ik opgewonden raak of een orgasme krijg, kan
dit mijn opwinding verstoren.
helemaal niet
0

5. Soms voel ik me zo 'verlegen' of ben ik me zo van mezelf bewust tijdens seks dat ik niet volledig
opgewonden kan raken.
helemaal niet
0
Totaal (maximaal 20) .........

Hoe zit het met jóuw rem?
Laag SIS (0-6)
Je bent niet zo ontvankelijk voor
alle redenen om niet seksueel
opgewonden te raken. Je maakt je
over het algemeen geen zorgen
over je eigen seksueel funtioneren.
Kwesties rondom het beeld dat je
van je eigen lichaam hebt, hinderen
je niet al te zeer in je seksualiteit.
Wanneer je seksueel bezig bent
raak je niet snel afgeleid, en je bent
niet
geneigd
om
jezelf
te
omschrijven als 'seksueel verlegen'.
Allerlei omstandigheden kunnen
seksueel getint zijn voor jou. Je zult
merken dat de grootste uitdaging
op het gebied van seksueel
functioneren bestaat uit jezelf in de
hand houden, je in te houden. Je
bewust blijven van alle mogelijke
consequenties kan hierbij helpen.

Gemiddeld SIS (7-13)
Je zit precies in het midden, Dit
betekent dat de vraag of je seksuele
remmen
aangaan
grotendeels
afhankelijk is van de context.
Riskante of nieuwe situaties, zoals
een nieuwe partner, kunnen zorgen
voor
een
toename
van
je
bezorgdheid over je eigen seksueel
functioneren, je verlegenheid of de
mate waarin je je van seks laat
afleiden. De context waarin jij
gemakkelijk opgewonden raakt is
over het algemeen verrtrouwd en
weinig
risocovol.
Zodra
je
stressniveau door o.a. nervositeit,
overprikkeling
en
uitputting,
omhoog schiet, zullen je remmen je
belangstelling voor en je respons op
seksuele signalen terugdringen.

"There's nothing wrong with making love with the light on.
Just make sure the car door is closed."
George Burns

Hoog SIS (14-20)
Je bent erg ontvankelijk voor alle
redenen
om
niét
seksueel
opgewonden te raken. Je hebt
behoefte aan een setting van
vertrouwen en ontspanning om
opgewonden te raken, en het is het
beste als je je op geen enkele
manier opgejaagd of onder druk
gezet voelt. Je kunt snel afgeleid
raken van seks. Een hoog SIS,
ongeacht je SES is de factor die het
sterkst verband houdt met seksuele
problemen, dus als dit is wie je
bent, let dan vooral goed op de
oefening 'sexy contexten'.

Uit: ´Kom als jezelf´
van Emily Nagoski

Vragenlijst seksueel temperament excitatoren SES (je gaspedaal)
Omcirkel het antwoord dat het meest op jou van toepassing is.
1. Vaak kan ik gewoon al opgewonden raken van hoe iemand ruikt.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

2. Mijn partner iets zien doen waarbij zijn/haar talent of intelligentie zichtbaar is, of hem/haar op een goede
manier bezig zien met anderen, kan me enorm seksueel opgewonden maken.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

3. Seks hebben in een andere omgeving dan normaal vind ik echt heel opwindend.

4. Wanneer ik denk aan iemand die ik seksueel aantrekkelijk vind of wanneer ik fantaseer over seks, raak ik
gemakkelijk seksueel opgewonden.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

5. Bepaalde hormonale veranderingen (bv. menstruatie cyclus) vergroten beslist mijn seksuele opwinding.
helemaal niet
0

niet echt
1

enigzins
2

zeker
3

helemaal
4

zeker
3

helemaal
4

6. Ik raak enorm opgewonden wanneer iemand me seksueel begeerlijk vindt.
helemaal niet
0
Totaal (maximaal 24) .........

niet echt
1

enigzins
2

Hoe zit het met jóuw gaspedaal?
Laag SES (0-7)
Je bent niet zo ontvankelijk
seksueel relevante prikkels en moet
een bewustere inspanning leveren
om je aandacht in die richting te
sturen. Nieuwe situaties zijn voor
jou waarschijnlijk minder sexy dan
vertrouwde situaties. Je seksueel
functioneren zal baat hebben bij
het opvoeren van prikkels (bv door
het gebruik van een viberator) en
door dagelijks te oefenen met
aandacht besteden aan gewaarwordingen. Een lager SES wordt
tevens
geasocieerd
met
aseksualiteit, dus als je SES héél erg
laag is vertoon je misschien trekken
van de aseksuele identiteit.

Gemiddeld SES (8-15)
Je zit precies in het midden, dus of
je ontvankelijk bent voor seksuele
prikkels is afhankelijk van de
context. In situaties die zeer
romantisch of erotisch zijn stem je
gretig af op die seksuele prikkels; in
situaties die weinig romantisch of
erotisch zijn kan het een flinke
uitdaging zijn om je aandacht te
verleggen naar seksuele zaken.
Herken de rol die de context speelt
bij jouw opwinding en genot en zet
stappen om de context in je leven
sexyer te maken.

Hoog SES (16-24)
Je bent erg ontvankelijk voor
seksueel
relevante
prikkels.
,
Misschien zelfs voor dingen waar de
meesten van ons niet zo heel
ontvankelijk voor zijn, zoals geur en
smaak. En breed scala aan
contexten kan seksueel getint zijn
voor jou, en het is mogelijk dat je
nieuwe dingen erg opwindend
vindt. Seks kan voor jou een prettige
manier zijn om te ontstressen. Een
hoog SES hangt samen met een
groter risico op seksuele dwangmatigheid, dus misschien moet je
eens opletten hoe je met stress
omgaat. Zorg dat je heel veel tijd en
ruimte voor je partner creëert;
omdat je gevoelig bent, kun je
immense voldoening halen uit het
genot van je partner. Dus daar
profiteren jullie beiden van.

"Forget the butterflies, i feel a whole zoo when i am with you."
Anoniem

Uit: ´Kom als jezelf´
van Emily Nagoski

Individuele oefening: Ontdek je eigen sexy contexten
@ Emily Nagoski 2018

Denk aan een positieve seksuele ervaring uit het verleden. Kenmerken van je partner:
Beschrijf die, met alle relevante details die je je nog kan - uiterlijk
- fysieke gezondheid
herinneren.
- geur
- mentale toestand
- anders....

Omstandigheden:
- privé / openbaar (thuis, op het
werk, op vakantie...)
- seks op afstand (telefoon / chat
etc)
- je partner iets positiefs zien doen,
bv. interactie met gezinsleden of
bezig met hobby

Kenmerken relatie:
- vertrouwen
- machtsverhouding
- emotionele verbondenheid
- je begeerlijk voelen
- frequentie van de seks

Andere levensomstandigheden:
- werkgerelateerde stress
- familiegerelateerde stress
- feestdag / jubileum /
'gelegenheid'.

Probeer bij elk aspect te omschrijven hoe die was in deze situatie. Dingen die je doet:
En bedenk dan welke aspecten die ervaring voor jou zo positief - zelf-geleide fantasie
maakten. Hoe was het op dat moment met ....
- partner geleide fantasie ('talking
dirty')
Mentaal en fysiek welzijn:
- lichaamsdelen die wel of juist niet
- je fysieke gezondheid
- je zorgen om je seksueel
werden aangeraakt
- je beeld van je eigen lichaam
functioneren
- oralse seks bij jou / partner
- je stemming
- anders,,,,,
- geslachtsgemeenschap etc.
- je angsten
Uit: ´Kom als jezelf´van Emily Nagoski
- je gevoeligheid voor afleiding

Individuele oefening: Ontdek je eigen niet zo sexy contexten
Denk aan een niet-zo-fantastische seksuele ervaring uit het
verleden. Niet perse een hele nare, maar gewoon een niet zo
fantastische. Beschrijf die, met alle relevante details die je je nog
kan herinneren.

Kenmerken van je partner:
- uiterlijk
- fysieke gezondheid
- geur
- mentale toestand
- anders....

@ Emily Nagoski 2018
Kenmerken relatie:
- vertrouwen
- machtsverhouding
- emotionele verbondenheid
- je begeerlijk voelen
- frequentie van de seks

bedenk welke
maakten....

aspecten

Mentaal en fysiek welzijn:
- je fysieke gezondheid
- je beeld van je eigen lichaam
- je stemming
- je angsten
- je gevoeligheid voor afleiding

Dingen die je doet:
deze ervaring niet-zo-fantastisch - zelf-geleide fantasie
- partner geleide fantasie ('talking
dirty')
- lichaamsdelen die wel of juist niet
- je zorgen om je seksueel
werden aangeraakt
functioneren
- oralse seks bij jou / partner
- anders,,,,,
- geslachtsgemeenschap etc.
Uit: ´Kom als jezelf´van Emily Nagoski

Omstandigheden:
- privé / openbaar (thuis, op het
werk, op vakantie...)
- seks op afstand (telefoon / chat
etc)
- je partner iets positiefs zien doen,
bv. interactie met gezinsleden of
bezig met hobby
Andere levensomstandigheden:
- werkgerelateerde stress
- familiegerelateerde stress
- feestdag / jubileum /
'gelegenheid'.

Lees al je sexy én niet-zo-sexy contexten door.
Wat kan je aanwijzen als context voor gegarandeerd
fantastische seks en wat als context voor gegarandeerd
niet-zo-fantastisce seks?

Beschrijf samen wat je kunt doen, hoeveel impact het zou
hebben en hoe makkelijk en hoe snel uitvoerbaar het is om
deze context te creëeren.

Context die seks voor mij fantastisch maakt:
...................................................
Context die seks voor mij niet-zo-fantastisch maakt:
...................................................

1.
2.
3.
4.
5.

Bedenk vijf dingen die jij en/of je partner zou kunnen doen
om ervoor te zorgen dat jullie vaker gelegenheid creëeren
met een voor jou sexy context.
Bespreek je antwoorden met elkaar.

Kies er één uit die voelt als de juiste combinatie van
impact, gemak en snelle uitvoerbaarheid en bespreek wat
er preciés moet gebeuren om deze verandering te kunnen
bewerkstelligen. Wees concreet en specifiek.
Wat komt er op jullie to-do lijst als je dit wil uitvoeren?

Uit: ´Kom als jezelf´ van Emily Nagoski

Kies een startdatum en voer je plan uit. Veel plezier!

