
De zeven sluiers van de Taoïsten

Sluier 1

Sluier 2

Sluier 3

Sluier 4

Sluier 5

Sluier 6

Sluier 7

Handen en hoofd, zoenen mag wel, 
maar niet op de mond.

Je mag het hele lichaam aanraken 
over de kleren heen behalve de 
borsten, billen en geslachtsorganen. 
Zoenen op de mond mag.

Je mag onder de kleren aanraken, 
billen mag ook maar nog niet de 
borsten en de geslachtsorganen en 
natter zoenen (naar nog geen tong) 
is toegestaan.

De kleren mogen uit, behalve het 
ondergoed. In deze sluier mag je de 
borsten en tepels aanraken en mag 
je ook voor het eerst tongzoenen.

Hier mag alles behalve penetratie en 
klaarkomen van de man.

In deze sluier mag je ook penetreren, 
maar de man mag niet klaarkomen 
in het vaginakanaal. Klaarkomen an 
sich mag wel voor de man.

In deze sluier is alles toegestaan, 
inclusief de ejaculatie van de man in 
het vaginakanaal.

Aanraken van handen, voeten en hoods. Zoenen mag 
nog niet.

Je mag het hele lichaam aanraken over de kleren heen 
behalve de borsten, billen en geslachtsorganen, 
kussen mag, zoenen nog niet.

Bij ons zijn in deze sluier de kleren uitgegaan (wij zijn 
blootmensen), maar de onderbroek blijft nog aan. 
Aanraken van de borsten en geslachtsorganen nog 
niet. In deze sluier zijn wij pas gaan zoenen (ook nat 
zoenen) (dus geen tongzoenen). 

Wij hebben de kleren al uit gedaan en nu gaat bij ons 
ook de onderbroek uit. We mogen de geslachtsorga-
nen ontdekken door voorzichtige aanraking en zacht-
jes te strelen, zonder dat er sprake is van stimulatie. 
Borsten en tepels mogen aangeraakt worden en tong-
zoenen is in deze sluier ook toegestaan. 

Wij hebben ons in deze sluier beperkt tot seksualiteit 
met behulp van de handen waarbij de vrouw wel mag 
klaarkomen.

Wij hebben in deze sluier de orale seks toegevoegd. De 
man mag in deze sluier wel klaarkomen door handma-
tige/orale seks, (let erop dat er geen sprake is van het 
doorslikken van het zaad. Wat ons betreft ontstaat die 
ruimte pas na het afronden van alle sluiers, gezien de 
energetische verbinding). 

Wij hebben deze sluier gebruikt om alles te mogen 
doen en dus voor het eerst penetratie te ervaren maar 
nog niet klaar te komen in het vaginakanaal.

Volgorde gebaseerd op het 
artikel van Sanne Burger

Onze eigen aanpassingen 
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Na sluier 7

Slapen

Masturberen

Porno

-

Hier wordt niets over vermeld.

Hier wordt niets over vermeld.

Hier wordt niets over vermeld.

Na 7 volle maanden hebben we een ceremonie gedaan 
waarbij we aan elkaar hebben aangegeven te verlan-
gen naar een gezamenlijke diepgaande relatie. Na het 
voorlezen van twee mooie brieven aan elkaar zijn we 
overgegaan naar een prachtige vrijpartij waarin ik als 
vrouw voor het eerst het zaad van mijn partner heb 
ontvangen.

Wij sliepen in sluier 1 en 2 met pyjama’s bij elkaar. Pas 
in de derde sluier, met onderbroek aan zijn we meer 
lepeltje-lepeltje gaan liggen en was er ruimte voor 
lichamelijke verstrengeling. 

Wij hebben in sluiers 5 en 6 en 7 het masturberen in 
elkaars aanwezigheid als onderdeel van de vrijpartij 
toegelaten. Zelf masturberen zonder de partner is 
gedurende alle sluiers toegestaan al voelen wij dat het 
de bedoeling is om de zelfbeminning heel bewust te 
doen.

Wij hebben geen porno gekeken in de deze periode en 
inmiddels zijn wij tot de conclusie gekomen, mede 
door de jaartraining bij Reinoud, dat porno niets te 
maken heeft met bewustzijnsontwikkeling en het om 
die reden ook niet passend is bij het proces van de 
zeven sluiers.

Volgorde gebaseerd op het 
artikel van Sanne Burger
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