sehrijncnds, ... Het kan allemaal. Stuur jf slulcjc
(niet langer dan twee getypte !\fl--tjes) 8;:\11:

Als jc wilt dat we ook bij jOlt in de butUl Icomen,
bel dan onze infolijn en informeer ons over je
werkplek. We kamcn langs met OIlze gratis info
pakketen en akticstickers '/75,- inc!. BTW'.

Stichting Dc Rode Draad
La. v. redaktie Black Light

Postbus 16422
100 I RM Amsterdam

Heb ik dat?

Als je gci'ntervicvvd wilt worden, kun jc ons daar
om vragen via onze infolijn.

Of ben ik nie1 de enige, maar wist ik dat nag
nict? Heb jc iets meegemaakt en de wereld maet
het weten? Vertel het dan lcn minste aan je

Annie Sprinl(le's
in 13 stappen herstellen van je Sekswerk Burn Out (SWBO)
stap I

~

£,-ken dafie opgebrand bent.

stap 4

Zowel ons eeo als on~ inkoll1{)n zijn het resultaat
van een positief gcvocl over ons werle We kun
nen vaak maar moeilijk toegeven aan onze burn
out. Leer het te onderkennen en zie burn out als
een gelegenhcid om je !even in positieve zin te
veranderen.

stap 2

Wccs sti!. Sluit je ogcn en richt ,'_ ..
je naar binncn. Doe iets
~.CI;t~
ontspannends en meditatiefs.
AI is het maar vaor cen
/i';:;
.6
paar minlluljes. Aro
matisehc baden, omge
vcn door kaarslicht, kun
nen wondcren doen.
Adem langzaam diep
in en uit. Voel de
encrgie weer in je stromen en 20 win je aan
psychische kracht. Oat heb je nodig.
.-,<.

lEW Beschollw vukanties en

vrij-(?! nemen
als iets vanze!fsprekend<;,

~

stap 5

Zoek de natuur op.

De meeste werkplekken zijn doniceI',
e?
ramen.
Ze bevmden zlch In dlUkke

ge~loten

z~nder

,<;~;;~";'"

'fr,

Prikkclbaarheid en sncl geYrritecrd rakcn zijn
signalen. van burn out.

stap 3

1& Rreng tlid door met jezel/

~

Gee! uiting aun je gevoelens.

Bum out is vaak het gevolg van oildcrdrllktc
cmoties. Vaal' je het weet ga je tekeer tcgcn klan
ten die dit eigcnlijk ni~t vcrdienen. Niet gocd
voor de zaken! Ontlaad je op een privemoment in
een huilbui of ga in een kussen krijsen en ram
men. Wanneer jc .ic cmotioneel heldcr en sterk
voelt >UtI je een beteT clientele aantrekl<.~n.

.,

'('".".r;~~y:}:>~,

tfif*' P<:>

~t~~:~e~c:~~ts~:~n (:~~; ~~;:ier 0J;~~

maakt in de frissc buitcnlueht.
Ruik aan de bloemcn en ral In
het gras. De natuur brengt je weer
in evenwicht.

stap 6

IL~

Wees je be-rvusf VOrl de kleuren die je
omgeven in je vrije lijd

De mccstcn onder ons vcrdicnen beter als lC cen

13

uraag In Je vrlJe t1Jd zo vcel mogelijk ande
re, contrastcrendc kleuren. Oit geldt ook voor de
ldeuren in je J1Uis. Zorg dat I.e nict bestaan uit her
gcbruikclijke rood, gaud en zwart, waarmee bor
delcn meestal worden ingericht.

sus of ga naar cen lachfilm kijkcn. Doc iets wat
je nonnaal nooit daet. De mogclijkbeden zijn
lcgio.

WIt.

Stap I J

Vaak kikker jc rclatief sncl op bij een sessie per
week. Zorg er dan wel voor dat je een therapeut
t.reft die positief en niet oordelend is tegenover
sekswerk. Een sterke aanrader
is dat je cen vrollwelijke
t~erapeu~ zoekt met prostitu- ~<<;v.(.',\:<..

Sekswerkcr~i':k/'

burn out is vaak het gevoJg.f;i:::~ ~.
van onbewuste, negatieve .(j.. r.··.f'.',:W/:·., . : \
herhalingspatronen die
I;'·'"
hun grondslag vinden in ':, "..
;:
de vrocge kindertijd,
t: ._
aangelcerde over~~ 0~./·:-:
tuigingen over cultu-,'-.
qi:tJ~JJc-'< .>
~.
·:·"9$r'dx"
rele normen, enz. Therapie kan een manier zijn
om jc hiervan bewllst te worden. Prostitutiewerk
can [woteert je met jc standpuntcn ten aaozien
van geld, scks, mannen en het confronteert je met
je seksuelc orientatie. Totje de eonflicten in
jezclf oplost, hlijf je er tegenaan lopen. Sekswerk
kan daarin ecn grate heelrneestcr zjjn, vooral in
cOiTlbinatic met thcrapie.

bIC

....

stap 8

~

_

stap ) 2 U]f' Zorf;; voor andere hronnen van
inlwmsten

Neem eens een kijkje in andere branches en zet
een 'zijlijn' op, zodatje gccn slaafwordt vanje
sekswerk. Als jc dan een tijdje afstand wilt lle
men van de prostitutic, zir je niet helemaal zan
der inkolllsten.

\:.i:W.;~;;~ ,u~',

stap 13

~

Zorg voor een goed sociCla! nefwerk
met collega~'

Vee! sueees.

Draag zorg voor je lichaam.

Zarg dat je gaed cet, valdocnde bC'vveging neemt
en laat je Iichaam vcrwend worden. Ga naar een
masseuse, ga tuinieren, joggcn, ga zwemmen, neem
yogalessen of maak gewoon een lange wandeling.

stap I0

~

~ A Is je

fijdt aan Chronische Seksvverk
Burn Out, stop dan onmiddell{jk.

Misschien is het niet jouw 'pakkie-an', mis
schien klln je je ci niet kwijt in je sekswerk, of
misschicn is het gewoon tijd yoar cen verande
ring. Bet is niet altijd makkelijk om te stoppcn
met sekswerk. Je zou het geJcidclijk aan kunnen
daen, tot je jc andere inkomstcnbronnen op peil
hebt. Of misschien is het maar betcr om radikaal
af te kieken. Waar een wit is, is een weg!

Dit is de mcest effectieve strategie in bet
tegengaan van Sekswerk Burn Out. fIet dclen
van je verhalen en gcvoeJcns met menscn die
dezelfde ervanngcn hebbcn, doet wonderen. Je
voelt je geslcrkt.

stap 9

genocgen mel mindel" geld.

Bcpaal met wat voor mensen jij wilt werkcn en
laat je nie!. langer in met degcnen die nict aan dit
profiel beantwoorden. Laat niet de klant je servi
ce hcpalcn, maar maak duidclijk wal jouw aan
bod is. Oefen jezeIf in het . NEE' -zeggcn. Aan
vankelijk lijk je missehien minder te verdienell,
maar als je de klantcn die niet hij jc passcn laat
varen, komen er andere die weI bij je passen voor
in de plaats.

stap 7 1& Ga in lherapie.

tle-ervanng.

~Neem

Doe een tijdje niet aan sex.

Geef je geest en lichaam vrij-af en hou je bezig
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