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tradukis Stela B-M

Gvidlinioj por la kodoj

J = Jes. (Mi volas aŭ mi pensas, ke mi volas.)
N = Ne. (Mi ne volas aŭ mi pensas, ke mi ne volas.)
E = Eble. (Mi konsideras sperti tion, se temas pri certaj personoj, iu situacio aŭ okazo.)
MNS = Mi ne scias. (Mi ne havas ajnan ideon kiel Mi sentas pri la afero.)
F = Fantazio (Mi pripensetas tiun opcion, ne nepre “volas” fari.)
N/A = Ne aplikebla (Se vi ne havas iun korpoparton, aŭ ne povas mem gravediĝi.)

Skribu sur la linieton antaŭ la frazo kiel vi pensas/sentas pri la aserto.
Partnero signifas la partneron de la situacio. Povas esti, ke kun iu vi komfortas fari ion, kaj kun aliaj
ne. Aliaj frazoj estas ĝenerale kiel vi sentas pri iu temo.

Korpolimoj

___ La partnero tuŝas min ameme sen demandi unue
___ Mi tuŝas la partneron ameme sen demandi unue
___ La partnero tuŝas min amoreme/seksumeme sen demandi unue
___ Mi tuŝas la partneron amoreme/seksumeme sen demandi unue
___ La partnero tuŝas min ameme en publika loko
___ Mi tuŝas la partneron ameme en publika loko
___ La partnero tuŝas min amoreme/seksumeme en publika loko
___ Mi tuŝas mian partneron amoreme/seksumeme en publika loko
___ Ne surhavi mian t-ĉemizon, mamzonon kun partnero (nuda supra parto de la korpo)
___ La partnero ne surhavas sian t-ĉemizon, mamzonon (nuda supra parto de la korpo)
___ Ne surhavi pantalonon, subvestaĵon kun partnero (nuda suba parto de la korpo)
___ La partnero ne surhavas pantalonon, subvestaĵon (nuda suba parto de la korpo)
___ Esti plene nuda kun partnero en mallumo aŭ malfortaj lumoj
___ La partnero estas plene nuda en la mallumo aŭ en malforta lumo
___ Esti plene nuda kun partnero en plena lumo
___ La partnero estas plene nuda en plena lumo
___ Rekta rigardado en la okuloj
___ Esti rigardata rekte, plene-ĉie, kiam mi estas nuda
___ Zorgi pri mi mem (ekzemple tondi ungojn, razi min) aŭ uzi la necesejon antaŭ partnero
___ La partnero zorgas pri si mem, aŭ uzas la necesejon antaŭ mi
___ La partnero rigardas rekte je mia seksorgano
___ La partnero parolas pri mia korpo
___ Paroli pri la korpo de la partnero
___ Ajna handikapeco, identeco aŭ malsimileco mia iĝas specife parto de la seksumado, estas 
seksigita aŭ uzata kiel objekto de seksumado
___ Ajna handikapeco, identeco aŭ malsimileco de la partnero iĝas specife parto de la seksumado, 
estas seksigita aŭ uzata kiel objekto de seksumado
___ Ajna aŭ ĉiuspeca seksumado dum menstruado
___ Vidado aŭ ajna spertado de korpaj likvaĵoj (kiel ĉuro, ŝvito aŭ piso)
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___ Razado/tondado/forigado de mia propra pubhararo
___ Razado/tondado/forigado de la pubhararo de la partnero
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Kelkaj partoj de mia korpo estas simple eksterlimaj. Tiu(j) estas:

Mi ne estas komforta rigardi, tuŝi aŭ senti kelkajn korpopartojn de la alia persono. Tiu(j) estas:

Kriz-kaŭzas min (mi ekhavas traŭman respondon al) kelkaj aferoj rilate al miaj korpaj limoj. Tiu(j) 
estas:

Vortoj kaj terminoj

Mi preferas, ke la sekvaj genraj/seksaj identigiloj aŭ rolvortoj estu uzataj por priskribi min (kiel 
viro, virino, iĉo, ino, ulo, ipo, transulo, ktp.):

Mi prefereas, ke ni uzu tiun vorton/esprimon por mia brusto aŭ mamoj: 

Mi preferas, ke ni uzu tiun vorton/esprimon por mia sekso:

Mi preferas, ke ni uzu tiun vorton/esprimon por priskribi mian seksan identiĝon aŭ ĝeneralan 
identecon: 

Kelkaj vortoj/esprimoj ne estas en ordo por priskribi min, mian identecon, mian korpon aŭ ĝenerale 
mi ne komfortas aŭdi/uzi la sekvajn esprimojn antaŭ, dum aŭ post ajna seksumado:

Kriz-kaŭzas min kelkaj vortoj aŭ esprimoj: Tiu(j) estas:

Rilatomodeloj kaj elektoj

___ La partnero parolas kun siaj proksimaj amikoj pri niaj seksumaj spertoj/kutimoj
___ Mi parolas pri miaj seksumaj kutimoj al proksimaj amikoj
___ La partnero parolas al siaj konatuloj, familio aŭ kunlaborantoj pri niaj seksumaj spertoj/kutimoj
___ Mi parolas al miaj konatuloj, familio aŭ kunlaborantoj pri niaj seksumaj spertoj/kutimoj
___ Ekskluziva romantika rilato 
___ Ekskluziva seksuma rilato
___ Iutipa hazarda aŭ porokaza malferma/ne-ekskluziva romantika rilato



___ Iutipa hazarda aŭ porokaza malferma/ne-ekskluziva seksuma rilato
___ Iutipa serioza aŭ daŭranta malferma/ne-ekskluziva romantika rilato
___ Iutipa serioza aŭ daŭranta malferma/ne-ekskluziva seksuma rilato
___ Ajna tipo de seksumado kun nur unu partnero samtempe
___ Ajna tipo de seksumado kun du partneroj samtempe
___ Ajna tipo de seksumado kun tri partneroj samtempe
___ Ajna tipo de seksumado kun pli ol tri partneroj samtempe
___ La partnero direktas/decidas por mi en ajna maniero pri kiel seksumi/amori
___ Mi decidas/direktas mian partneron kiel mi volas seksumi/amori
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Pli sekura seksumado kaj ĝeneralaj sekureciloj kaj kondutoj

___ Rakontado de mia seksuma historio al mia partnero
___ Partnero rakontas al mi sian seksuman historion 
___ Fari ion ajn seksumadan kiu kaŭzas aŭ havas altan riskon kaŭzi certan aŭ ĉiuspecajn 
seksumtransdoneblajn malsanojn (STM-ojn)
___ Fari ion ajn seksumadan kiu kaŭzas aŭ havas moderan riskon kaŭzi certan aŭ ĉiuspecajn STM-
ojn 
___ Fari ion ajn seksumadan kiu kaŭzas aŭ havas malaltan riskon kaŭzi certan aŭ ĉiuspecajn STM-
ojn 
___ Uzado de kondomo kun partnero, ĉiam
___ Uzado de kondomo kun partnero, ne ĉiam
___ Surmetado de kondomo sur min
___ Surmetado de kondomo sur mian partneron 
___ Iu alia surmetas kondomon sur min
___ Uzado de denta digo (protektilo por buŝa seksumado), kun partnero, ĉiam
___ Uzado de denta digo, kun partnero, ne ĉiam 
___ Surmetado de denta digo por mi mem 
___ Surmetado de denta digo por iu alia 
___ Iu alia metas dentan digon sur min
___ Uzado de lateksa ganto kun partnero, ĉiam
___ Uzado de lateksa ganto kun partnero, ne ĉiam
___ Surmetado de lateksa ganto por mi mem 
___ Surmetado de lateksa ganto por iu alia
___ Iu surmetas lateksan ganton por mi
___ Uzado de lubrikaĵo kun partnero
___ Mi mem surmetas lubrikaĵon sur mian korpon
___ Meti lubrikaĵon sur mian partneron
___ Iu alia metas lubrikaĵon sur min
___ Testado de STM-oj antaŭ seksumado kun partnero  
___ Regula testado de STM-oj por mi mem
___ Testado de STM-oj kun partnero
___ La partnerno regule testiĝas por STM-oj
___ Kundivido de la testorezultoj pri STM-oj kun partnero
___ Farado de aferoj kiuj kaŭzas al mi momentan aŭ malgrandan malkomforton aŭ doloron.
___ Farado de aferoj kiuj kaŭzas al la partnero momentan aŭ malgrandan malkomforton aŭ doloron.
___ Farado de aferoj kiuj kaŭzas al mi daŭran aŭ grandan malkomforton aŭ doloron.
___ Farado de aferoj kiuj kaŭzas al la partnero daŭran aŭ grandan malkomforton aŭ doloron.



___ Mi ne klare komunikas dum seksumado
___ La partnero ne klare komunikas dum seksumado
___ Mi iniciatas, komencas aŭ seksumas dum aŭ post mi trinkis alkoholon aŭ uzis drogon 
(ekzemple kanabo)
___ La partnero komencas, iniciatas aŭ volas seksumi post trinki alkoholon aŭ uzado de drogo 
(ekzemple kanabo)
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Kriz-kaŭzas min kelkaj aferoj rilate al seksuma sekureco, aŭ mi bezonas aldonajn sekurecajn – 
singardemajn regulojn pro tiuj kriz-kaŭziloj. Tiuj estas:

Seksumaj reagoj/respondoj

___ Sperti aŭ esprimi neatenditajn aŭ malfacilajn emociojn antaŭ, dum aŭ post seksumado
___ La partnero spertas aŭ esprimas neatenditajn aŭ malfacilajn emociojn antaŭ, dum aŭ post 
seksumado
___ Ne sperti aŭ esprimi atenditajn emociojn antaŭ, dum aŭ post seksumado
___ La partnero ne spertas aŭ esprimas atenditajn emociojn antaŭ, dum aŭ post seksumado
___ Senti kaj esti ekscitita (seksumeme), sole
___ Senti kaj esti ekscitita (seksumeme), kun aŭ antaŭ partnero
___ Havi sekseman reagon kiel ekzemple duriĝo aŭ malsekiĝo, sole
___ Havi sekseman reagon kiel ekzemple duriĝo aŭ malsekiĝo, kiun vidas aŭ sentas la partnero
___ Ne havi aŭ “perdi” duriĝon aŭ malsekiĝon, sole
___ Ne havi aŭ “perdi” duriĝon aŭ malsekiĝon, kun aŭ antaŭ partnero 
___ Mi ne povas orgasmi, sole
___ Mi ne povas orgasmi, kun partnero
___ Orgasmi unu foje, sole
___ Orgasmi unu foje, kun aŭ antaŭ la partnero
___ Orgasmi plurfoje, sole 
___ Orgasmi plurfoje, kun aŭ antaŭ la partnero
___ Ejakulado, sole
___ Ejakulado, kun aŭ antaŭ partnero
___ Ejakulado de partnero kun mi, aŭ dum mi ĉeestas
___ Orgasmado antaŭ aŭ post vi pensas, ke vi “devus” kun partnero
___ La partnero orgasmas antaŭ aŭ post vi pensas, ke ri “devus” 
___ Fari bruon dum seksumado aŭ orgasmado, sole
___ Fari bruon dum seksumado aŭ orgasmado, kun partnero
___ Seksumado estas interrompita pro io aŭ iu ekstera afero, aŭ pro via korpo aŭ sentoj
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Kriz-kaŭzas min kelkaj seksumaj reagoj: aŭ miaj propraj aŭ tiuj de mia partnero. Tiuj estas:



Mi ŝatas aŭ ne ŝatas sperti kelkajn post-seksumajn zorgaktivaĵojn (kiel brakumado, reasertado de 
emocioj, sentoj). Tiuj estas:

Fizikaj kaj/aŭ seksumaj aktivaĵoj

___ Sinplezurigado (masturbado)
___ Tenado de manoj
___ Brakumado (knuflado)
___ Kisumado, vango aŭ vizaĝo 
___ Kisumado, kun fermitaj buŝoj
___ Kisumado, kun malfermitaj buŝoj
___ Esti kisita aŭ tuŝita ĉe la kolo
___ Kisi aŭ tuŝi la kolon de la partnero
___ Suĉkisi la kolon de la partnero (restas makulo)
___ Esti suĉkisita de la partnero (restas makulo)
___ Tiklado, mi tiklas iun 
___ Tiklado, oni tiklas min 
___ Luktado, aŭ “ludbatalado”, ludluktado
___ Ĝenerala masaĝado, mem fari: masaĝi la partneron
___ Ĝenerala masaĝado, ricevi: esti masaĝita
___ Tuŝado aŭ frotado de mia brusto, mamoj aŭ/kaj cicoj
___ Tuŝado aŭ frotado de la brusto, mamoj aŭ/kaj cicoj de la partnero
___ Kunfrotado de la korpoj (“seka seksumado” vestita korpo-al-korpo frotado)
___ Tribadismo (tondilumado, kunfrotado de nudaj seksoj kun la partnero, ne okazas penetrado)
___ Partnero tuŝas mian bruston, mamon aŭ cicon per sia buŝo aŭ lango
___ Mi tuŝas la bruston, mamon aŭ cicon de la partnero per mia buŝo aŭ lango
___ Masturbado antaŭ aŭ kun la partnero
___ La partnero masturbas antaŭ aŭ kun mi
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la peniso aŭ rimena peniso), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la peniso aŭ rimena peniso), faranta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la testikoj), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la testikoj), faranta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la vulvo), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj sur la vulvo), faranta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj en la vagino), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj en la vagino, faranta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj ĉirkaŭ la anuso), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj ĉirkaŭ la anuso), faranta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj en la rektumo), ricevanta persono
___ Permana seksumado (manoj aŭ fingroj en la rektumo), faranta persono
___ Ejakulado (orgasmado) sur aŭ en la korpon de la partnero
___ La partnero ejakulas (orgasmas) sur aŭ en mian korpon
___ Uzado de seksumadludiloj (kiel vibrilo, gadmeso, “masturbaj manikoj” (masturbtruoj) aŭ aliaj 
iloj, sole
___ Uzado de seksumadludiloj (kiel vibrilo, gadmeso, “masturbaj manikoj” (masturbtruoj) aŭ aliaj 
iloj, kun la partnero
___ Buŝa seksumado (vulvo), ricevanta partnero 
___ Buŝa seksumado (vulvo), fari al la alia
___ Buŝa seksumado (peniso aŭ rimena peniso), ricevanta partnero 



___ Buŝa seksumado (peniso aŭ rimena peniso), fari al la alia
___ Buŝa seksumado (testikoj), ricevanta partnero 
___ Buŝa seksumado (testikoj), fari al la alia
___ Buŝa seksumado (anuso), ricevanta partnero 
___ Buŝa seksumado (anuso), fari al la alia
___ Vagina penetrado, ricevanta (penetrata) persono
___ Vagina penetrado, penetranta persono
___ Anusa penetrado, ricevanta (penetrata) persono 
___ Anusa penetrado, penetranta persono 
___ Uzi manĝaĵon kiel parto de seksumado
___ Trans-vesti (kiel la “alia” genro) dum/por seksumado
___ La partnero trans-vestas (kiel la “alia” genro) dum/por seksumado
___ Mordeti la partneron
___ Esti mordetita de la partnero
___ Grateti la partneron
___ Esti gratetita de la partnero
___ Surhavi ion kio kovras miajn okulojn
___ La partnero surhavas ion, kio kovras siajn okulojn
___ Ajna limigo de propra moviĝkapablo (kateniĝo) dum seksumado
___ Limigado de la moviĝkapablo (katenigo) de la partnero
___ Esti frapita ie sur la korpo (kutime pugo aŭ vango) de partnero en la kunteksto de konsenta 
seksumado
___ Frapi la partneron ie sur la korpo (kutime pugo aŭ vango) en la kunteksto de konsenta 
seksumado
___ Pinĉi aŭ surhavi ajnan pinĉilon sur mia korpo dum seksumado
___ Pinĉi la partneron aŭ uzi ajnan pinĉilon sur la korpo de la partnero dum seksumado
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Kriz-kaŭzas min kelkaj seksumaj aktivaĵoj. Tiu(j) estas:

Ne-fizikaj (aŭ ne nepre fizikaj) seksumaj aktivaĵoj

___ Komunikado de miaj seksumaj fantazioj al mia partnero
___ Ricevado de informoj pri la seksumaj fantazioj de mia partnero
___ Rolludado
___ Telefona amorado
___ Kiberseksumado, en retmesaĝoj, personaj mesaĝetoj
___ Kiberseksumado, en retbabilejo(j)
___ Kiberseksumado, poŝtelefonante
___ Ricevado de seksumrilataj fotoj/bildoj pri/de la partnero en retletero aŭ al mia poŝtelefono
___ Sendado de seksumrilataj fotoj/bildoj pri mi al la partnero en retletero aŭ al ria poŝtelefono
___ Legado de pornografio aŭ erotikaj rakontoj, sole
___ Legado de pornografio aŭ erotikaj rakontoj, kun partnero
___ Rigardado de pornografio, sole
___ Rigardado de pornografio, kun la partnero
___ La partnero rigardas aŭ legas pornografion
___ Ofertado/donacado de pornografio/erotikaj rakontoj al la partnero



___ Ricevado kiel donaco pornografion/erotikajn rakontojn de la partnero
___ Aliaj ebloj:
___ Aliaj ebloj:

Kriz-kaŭzas min kelkaj ne-fizikaj seksumaj aktivaĵoj. Tiuj estas: 

Kontraŭcipiloj/Uzado de protektilo kontraŭ gravediĝo

___ Fari ion ajn seksuman kiu riskas aŭ havas ajnan riskon por gravedigi – sen uzado de fidebla 
kontraŭcipilo
___ Fari ion ajn seksuman kiu riskas aŭ havas ajnan riskon por gravedigi – kun uzado de fidebla 
kontraŭcipilo
___ Uzado de krizkaza kontraŭcipilo 
___ La partnero uzas krizkazan kontraŭcipilon
___ Iĝi graveda
___ Krei gravediĝon kun partnero 
___ Helpado de partnero dum gravedeco kaj la naskado
___ Sperto de perdo de gravedeco, kiel aborto aŭ abortigo
___ Subtenado de la partnero dum perdo de gravedeco, kiel aborto aŭ abortigo
___ Esti/iĝi gepatroj kun la partnero
___ Sole esti/iĝi gepatro
___ Pagi gepatran subtenon de la infano kaze ke mi kunkreas gravediĝon
___ Fini gravediĝon (abortado)
___ La partnero finas gravediĝon (abortigo)
___ Elekti adoptadon se okazus gravediĝo


