
BelangrijkEffecten

Gebruik Reinigen

Uw leverancier

Yoni-ei, ook wel tantra-ei of energie-ei  
genoemd. Het Yoni-ei is in opkomst, 
je hoort en ziet er steeds meer over.  
Ze worden gebruikt voor Yoni  
massages, Yoni meditaties of Yoni 
Yoga. 

Het Yoni-ei wordt door vrouwen 
gebruikt om de bekkenbodem- en 
vaginaspieren te trainen.
Dit heeft vele voordelen voor  
vrouwen voor bijvoorbeeld voor en 
na een zwangerschap, maar kan ook 
helpen tegen incontinentie.  
Het bevordert doorbloeding, zorgt 
voor meer stevigheid en, niet geheel  
onbelangrijk, het bevordert het  
orgastisch vermogen. Het helpt je 
weer in contact te komen met je  
lichaam en seksualiteit. 

Yoni-ei  

De bron  
van Yoni

Positieve effecten
Regelmatig oefeningen met het Yoni-ei heeft de  
volgende positieve effecten:
• Het geeft een gevoel van kracht en stevigheid.
• Het verstevigt de bekkenbodem- en vaginaspieren.
• Het bevordert de doorbloeding van de onderbuik en 
 de doorloop van energie in de onderbuik, evenals  
 het vasthouden van de positieve energie in de  
 onderbuik en baarmoeder.
• Het gaat orgaanverzakking en incontinentie tegen.
• Het bevordert het orgastisch vermogen.
• Versterkt het voelen en de doorstroming van  
 de vrouwelijke energieën.

Belangrijke aandachtspunten
• Voor hygiëne is het belangrijk elke keer voor en 
 na gebruik het ei goed schoon te maken.  
 Gebruik ook elke keer een nieuw touwtje. 
• Voelt het niet goed of te intens, stop dan.  
 Haal het eitje uit de Yoni, relax en probeer het  
 een paar dagen later weer. Het is geheel normaal  
 dat je van alles gaat voelen en dat kan soms best  
 heftig zijn. Wees geduldig en lief voor jezelf.  
 Het gaat tenslotte om het voelen en verbinden  
 met jezelf, het is geen wedstrijd! 
• Gebruik deze attributen nooit wanneer je  
 menstrueert. Je loopt het risco op infectie of  
 andere ongenoegen doordat je Yoni dan extra  
 gevoelig is. Tijdens de zwangerschap raden wij 
 het gebruik van een Yoni-ei af. 

Gebruik van een Yoni-ei
• Breng het Yoni-ei voor gebruik op lichaams- 
 temperatuur. Gebruik hiervoor warm water of je  
 eigen lichaamswarmte.
• Trek het touwtje van ongeveer 10 cm door het gaatje  
 en maak een knoopje aan de bolle kant.  
 Voor beginners is een middelgroot of groot ei het  
 beste. Een kleiner eitje vergt namelijk meer training, 
 want deze is moeilijker in te houden.  
• Breng het eitje met de bolle kant heel langzaam in  
 je Yoni. Dit kan liggend op je rug, of staand, met  
 benen wijd en gebogen knieën. 
• Haal diep adem en duw het langzaam en voorzichtig 
 naar binnen bij iedere inademing, neem hier de tijd  
 voor. Als het ei binnen is, neem je een moment om  
 naar je Yoni te ademen en te voelen wat het binnenin  
 met je doet.

Reinigen 
Een Yoni-ei kun je het beste reinigen met water. 
Eventueel in warm/lauw water, maar absoluut niet 
in kokend water doen, afhankelijk van de steensoort 
zou het Yoni-ei kunnen barsten. 
Gebruik nooit een chemisch of bijtend reinigings- 
middel. Ook alcohol om te reinigen raden wij sterk af! 
Tevens adviseren wij om voor gebruik het Yoni-ei, 
net als andere edelstenen, te reinigen door haar een 
paar minuten onder stromend lauwwarm water te 
houden om de negatieve energieën weg te spoelen. 
Een Yoni-ei kun je eens in de 3 maanden opladen 
door deze een nacht in de volle maan te leggen.  
Wel of niet achter glas, dat maakt niet uit en is  
afhankelijk van het jaargetij.

Ontdek de bron van jouw 
vrouwelijke energie

Wist je dat... 
      er in en om de Yoni    
  meer dan 2000  
        energiepunten zitten?

InhoudHet Yoni massagepakket bevat  
handgepolijste edelstenen en hebben  
een helende werking.

1 Gebruiksaanwijzing
2 Yoni-ei 
3 Yoni-stick 
4 Touw (1m)
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Bezoek de grootste edelsteen en  
mineralen winkel van Nederland en 
bewonder de meest bijzondere collectie 
met unieke mineralen en fossielen.
Bij Ruben Robijn mineralenparadijs 
vind je diverse edelsteensieraden,  
Boeddha’s, therapeutbenodigheden, 
edelsteenverlichting en Aqua Gems 
producten.

Meer dan 7000 verschillende artikelen van over de hele 
wereld, allemaal zorgvuldig en prijsbewust ingekocht,  
rekening houdend met natuur en mens.  
Een website met een databank vol informatie over  
edelstenen, chakra’s, kleuren, sterrenbeelden, aarts- 
engelen, dieren en nog veel meer.

Wij geven regelmatig workshops waarbij het delen  
van kennis centraal staat, dus houd de website in 
de gaten of volg ons op facebook.  
Onze klanten vinden wij belangrijk, kom gerust langs  
in onze winkel of bezoek onze website/shop.
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Combinaties

Een Yoni-stick is een massagestaaf  
met een eikelvormig topje. 
Met de Yoni massagestick kun je de 
volgende delen masseren: 
• Binnen en buitenkant schaamlippen.
• De opening van de Yoni.
• De binnenkant van de Yoni.
• De clitoris.
De Yoni-stick kan ook heel goed  
gebruikt worden voor een Yoni  
meditatie. Groot voordeel is dat je deze 
dan alleen kunt uitvoeren en niet per se  
een partner nodig hebt. 

De Yoni massagestick brengt de Yoni 
en het lichaam in balans. Ze werkt 
subtiel op het zenuwstelsel, zodat je 
onnodige emotionele en fysieke  
spanningen in dit gebied los kunt laten. 
Dit heeft een positief effect op de  
heupen. De nieren, welke in het  
Taoïsme direct aan onze seksualiteit 
verbonden zijn, worden geactiveerd.

Yoni-stick • Oefening 2
Deze meditatie-oefening zal een moment van absolute 
rust en bezinning geven. 
Ga rustig liggen met een kussen in je rug, op een voor 
jouw veilig voelende plek. Masseer eerst je buik en 
bovenbenen, neem de tijd en plaats dan voorzichtig de 
Yoni-stick met alleen het eikeltje in je Yoni. Probeer je 
volledig te ontspannen, dus hier juist niet aanspannen 
van spieren of bekken. Ga naar je gevoel en probeer 
alle gedachten los te laten. Plaats je wijsvinger net 
rechts boven je clitoris en beweeg deze ritmisch in 
kleine streekjes op en neer. Luister naar haar, wat zegt 
ze tegen je? De meditatie duurt 15 minuten en kun je 
alleen uitvoeren. Mocht je een partner hebben dan kan 
deze natuurlijk altijd helpen en de massage boven de 
clitoris voor je doen. 

Yoni-ei • Oefening 1 
Ontdek de bron van jouw vrouwelijke energie.  
Nadat je het Yoni-ei liggend hebt ingebracht, beweeg 
je je bekken omhoog en omlaag, zodat het eitje 
omhoog en omlaag beweegt. Blijf doorademen terwijl 
je voelt hoe het eitje naar beneden en omhoog gaat bij 
het ritme van je bewegingen. 
Ontspanning is even belangrijk in deze oefening als  
het aanspannen van de spieren in je vagina dus neem 
de tijd, je hebt het verdiend! 
Observeer wat het met je doet. Voel je je anders dan 
voor de oefening, is het warm, pulserend? Geniet van 
het verbonden zijn met je Yoni. Zij is de bron van je 
vrouwelijk oerkracht en daarbij een heel goed kompas 
om keuzes te maken en je intuïtie te volgen.

Yoni-ei • Oefening 2 
Sterke vaginale spieren en bekkenbodem. 
Hou het touwtje vast en probeer het eitje naar binnen 
te trekken met je bekkenspieren, alsof je het naar 
binnen zuigt! Ontspan en duw het eitje weer even 
naar buiten door licht te persen. Doe dit alles op 
je ademhaling. Je trekt het eitje naar binnen op je 
uitademhaling en laat los en ontspan je bekken- 
bodem- en vaginaspieren bij de inademing. Herhaal dit 
een aantal keren totdat je helemaal in het ritme bent 
van je oefening en jouw ademhaling. Door het touwtje 
strak te trekken, helpt het je te voelen waar het eitje is. 
Je wilt een sterke vagina zonder spanning, dus altijd 
flexen met relaxen balanceren. Train niet langer dan  
10 minuten en ontspan je bekken even een paar  
minuten nadat het eitje er weer uit is.

Yoni-stick • Oefening 1
Deze oefening kun je alleen uitvoeren, of met een 
partner.  
Zorg altijd dat je de tijd neemt en je ontspannen voelt. 
Begin eerst met het masseren van jezelf.  
Streel je borsten, je buik, je bovenbenen en je  
schaamstreek. Wanneer je voelt dat er opwinding  
komt gebruik je de Yoni-stick om je schaamlippen  
te masseren. Voel wat dit met je doet en geniet van 
deze sensualiteit welke dit met zich meebrengt. 
Kijk wat je prettig vind. Het masseren van je clitoris,  
de opening van je Yoni en/of de binnenkant van je Yoni. 
Deze oefening helpt je om te ontdekken waar jouw  
bron zich ontpopt tot de oerkracht van het orgasme.  
Je zult ontdekken dat deze op vele manieren en  
meervoudig mogelijk is. 

De combinaties met de werking  
van de stenen

Roze Kwarts ei
Liefde en romantiek, versterkt de fantasie, brengt  
openheid en zelfacceptatie, werkt kalmerend.

Groene Aventurijn stick
Reguleert de bloedsomloop en werkt regenererend, 
schenkt vertrouwen, levenskracht en energie.

Rode Jaspis ei
Bevordert passie en activeert seksualiteit, brengt  
vitaliteit en creativiteit, herstelt spieren en zenuwen  
en heft blokkades op. 

Obsidiaan stick
Werkt beschermend en schenkt zelfacceptatie.  
Reinigt je van negatieve energie en verzacht trauma’s. 

Bergkristal ei
Reguleert de energiestroom, bevordert base-zuur  
evenwicht en draagt bij aan inwendige reiniging,  
stimuleert borstvoeding. 

Rhodoniet stick
Werkt kalmerend, helpt je opgekropte emoties los  
te laten, versterkt de spieren en stimuleert de 
bloedsomloop. 

Jade ei
Zuivert en beschermt, herstelt celvorming en  
heelt hechtingen, heeft positieve werking op het 
hormoonstelsel, bevordert vruchtbaarheid. 

Howliet stick
Werkt aardend en ontspannend, bevordert de intuïtie  
en creativiteit, maakt je leergierig en geduldig en  
creëert balans.

Tijgeroog ei
Maakt je zelfbewuster en doelgerichter, geeft 
vertrouwen en moed, vermindert verlegenheid en  
heft oude blokkades op, stimuleert de stofwisseling. 

Blauwe Kwarts stick
Kalmeert de geest, geeft helderheid en zelfdiscipline, 
helpt je bij het loslaten van oude conditioneringen 
en zonder oordeel naar jezelf te kijken.

          U bent in het bezit van deze combinatie. 

            Yoni is de bron van je vrouwelijke oerkracht   
       en werkt als kompas om keuzes te maken 
                                                       en je intuïtie te volgen.

Yoni-stick  


