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Wat is de beste keuze?

YONI DELIGHT
KEUZEHULP

www.youreden.nl/shop

DE PERFECTE HEALING TOY
Welke past het best bij mij?

In deze E-guide

DE JUISTE KEUZE
Je wilt graag een Yoni Delight, maar je weet nog niet welke je moet
kiezen. En je wilt natuurlijk de beste keuze maken wanneer je investeert
in jezelf. Met de keuzehulp wil ik je laten zien op welke twee
hoofdpunten je jouw afweging kunt maken.
ZE HEBBEN ALLEMAAL YIN KWALITEITEN
Voordat je begint met kiezen wil ik dat je weet dat alle Yoni & Anus
Delights gemaakt zijn van 100% natuursteen, geleverd worden in een
biologisch katoenen etui met handig instructiekaartje.
En wil ik dat je weet dat ze je allemaal uitnodigen in een meer
vrouwelijke ervaring van seksualiteit. Langzaam, gericht op vertragen,
voelen, sensaties, openen. Ik noem het Yin Seks. Juist doordat ze koud,
groot en van steen zijn. En laat je niet verleiden om te denken dat yin
seks 'het' is... ook al is het wel heel erg fantastisch. Maar ze is de andere
kant van de medaille en brengt jou/jullie weer in balans.
SUGGESTIE; VRAAG JE LICHAAM
Your body knows. Let op wat er in je lichaam gebeurt als je de Yoni- &
Anus Delight leert kennen via tekst & beeld. Volg je excitement, hoe
minimaal ze ook is! Dat is 'De Grote Moeder', De Kosmische
Baarmoeder
die door je heen spreekt.
Veel plezier met kiezen!
Mirjam
Expert
Heilige
Seksualiteit
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WELKE STEEN SPREEKT JE AAN ?
Afweging 1

In deze E-guide

In de Your Eden Webshop hebben we de Yoni & Anus Delights een viertal
verschillende kristalsoorten*. En zoals je waarschijnlijk wel weet heeft
iedere steensoort een eigen herkomst, samenstelling én daarmee een
mogelijk andere uitwerking op je ervaring.
Bij het kiezen van je Yoni Delight kan het relevant zijn om te weten wat
de werking van de steen is in combinatie met je eigen gevoeligheid of
oog voor schoonheid. De één is gevoelig voor de vibratie van kristallen
en voelt direct wat een kristal doet (en vindt bijvoorbeeld Obsidiaan te
intens), terwijl de ander veel meer kijkt naar de uitstraling, schoonheid
en kleur en voelt wat dat met haar doet.

*Het aanbod in de webshop wisselt en bestaat uit een basiscollectie en een aantal specials die variëren in steensoort en vorm. Mocht jouw Yoni
Delight er niet tussen staan, kun je altijd even mailen met je verzoek.
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ROZENKWARTS - DE STEEN VOOR HET HART & DE LIEFDE
Madagascar
Hartchakra (4e)
Hiervan wordt gezegd dat ze je helpt je hart te openen en liefde te geven
en ontvangen. opent het hart om liefde te ontvangen en om liefde te
geven. Rozenkwarts heeft een milde, zachte werking en werkt kalmerend
bij verdriet en trauma’s en bevordert empathie, openheid en
behulpzaamheid. Kortom ze helpt je op zachte wijze alles te voelen en
je te openen voor heelheid.
WIT MARMER - DE STEEN VOOR HET TOTALE POTENTIEEL
Sichuan provincie China
Kruinchakra (7e)
Ze opent je voor verhoogde staten van meditatie én ondersteunt
kwaliteiten als zelfbeheersing, sereniteit en verdieping van gezond
verstand. De kwaliteiten van deze steen kun je goed gebruiken bij het
'heldervoelen' van fysieke sensaties in je yoni, de blokkade en het
plezier.
OBSIDIAAN - DE STEEN VAN JOUW AARDSE WAARHEID
Vindplaats Mexico
Basischakra (1e)
Hiervan wordt gezegd dat het een steen is die je brengt naar de basis van
je probleem. Ze nodigt je uit om in waarheid te zijn en legt blokkades
bloot en confronteert je met oude emoties en overtuigingen die je niet
meer dienen. Kortom de perfecte steen als je wilt opruimen en je
orgastisch potentieel wilt vergroten.
AVENTURIJN - DE STEEN VAN GELUK(ZALIGHEID) & OVERVLOED
Vindplaats Brazilië
2e chakra (navel), milt chakra, 3e chakra (zonnevlecht,
gevoelswarmte) 4e chakra (hart, liefde)
Hiervan wordt gezegd dat ze je helpt te vinden wat voor jou het beste is,
van welke dingen je blij en gelukkig wordt. Ze stimuleert jouw inspiratie,
creativiteit en originaliteit. Ze wordt gezien als het geluk kristal trekt
overvloeden geluk aan doordat ze je helpt je hart te openen. Met deze
steen kun je vanuit liefde en intentie jezelf openen om meer te voelen
en je hart yoni connectie versterken.
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WAAROM WIL JE HAAR GEBRUIKEN ?
Afweging 2
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De vorm, grootte en gewicht hebben invloed op hoe je haar kunt
gebruiken én is ook een kwestie van smaak of voorkeur. Sommige
vrouwen houden van groot, de TAMAR liefhebbers en anderen hebben
liever iets kleiners.
KLASSIEK: DAI, AMI, LOU
Rechte model
Afmetingen 17 x 2 x 3 cm (lengte, dikte voor- en dikte achterkant)
Te gebruiken voor: de-armouring, self pleasure, massage &
energetische healing.
Geschikt voor: penetratie, de-armouring van dieper gelegen delen
zoals de baarmoedermond, vagina opening/maagdenvlies, buitenkant
yoni zoals je schaambot.
Minder geschikt: de-armouring en massage van je vaginawand en
pleasure spots

Dai

Lou

Ami

KNOTS: APOLLO
Halve maan model
Afmetingen
totale hoogte 8 cm
knots doorsnede 4 cm
knots hoogte 5 cm
Te gebruiken voor: anal play, pleasure,
ontspanning, doorstroming van sushumna
kanaal vergroten
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HALVE MAAN: ISIS & FRIDA
Afmetingen 17x2x4cm (lengte, dikte voor- en dikte achterkant)
Te gebruiken voor: de-armouring, self pleasure, massage &
energetische healing.
Geschikt voor: masseren vagina wanden, g-spot en andere pleasure
spots én gerichte de-armouring door het kleine puntje
Minder geschikt: de-armouring van dieper gelegen delen zoals de
baarmoedermond, vagina opening

Isis

Froda

Hera

WAVE: TAMAR
Golf model
Afmetingen 20x5x5cm (lengte, dikte voor- en dikte
achterkant)
Te gebruiken voor: self pleasure, slow massage &
energetische healing.
Geschikt voor: overgave in ontvangen, yin & slow
seks en ontspannen
Minder geschikt: gerichte de-armouring

BOL: TARA
Bol model
Afmetingen 17x2x4,5cm (lengte, dikte voor- en
dikte achterkant)
Te gebruiken voor: de-armouring, self pleasure,
massage & energetische healing.
Geschikt voor: het ontspannen, activeren en
stimuleren van je g-spot en andere pleasure spots.
Minder geschikt: de de-armouring van een
specifiek plekje omdat het geen specifiek puntje
heeft.
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Wat wil je weten?
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Wordt het pakketje discreet verstuurd?
Het pakketje wordt verstuurd in een witte post enveloppe. Op de
verzendsticker staat in de linkerbovenhoek Your Eden.
Waar worden de Yoni Delights gemaakt?
De Yoni Delights worden gemaakt in een fabriek in China. Uit de
moedersteen worden met water en zand de Yoni Delights gemaakt en
later gepolijst.
Zijn de kristallen behandeld met toxische materialen?
Nee, de stenen worden geslepen met water en zand en niet met toxische
stoffen behandeld. Wanneer we de stenen inkopen doen we een
steekproef bij het Nederlandse Edelstenen Labratorium in Leiden om te
controleren op toxische stoffen en echtheid van de materialen.
Zijn de Yoni Delights poreus?
Misschien heb je weleens ergens gelezen dat stenen poreus zijn. Is een
object poreus, dan kunnen bacteriën en schimmels in de kleine gaatjes
van materialen binnendringen en zich daar nestelen. Er is vooralsnog
geen onderzoek over gezondheidsrisico’s en de schade die een speeltje
kan brengen wanneer die poreus is. Dat materiaal poreus is, wil nog niet
zeggen dat het schadelijk is. Rubber en plastic zijn poreuzer dan
edelsteen, glas of staal. Mocht dat niet veilig genoeg voelen voor je,
gebruik dan een condoom en was haar zorgvuldig voor én nadat je haar
hebt gebruikt.
Kan ik glijmiddel gebruiken?
Ja dat kan, voel je vrij om condooms, glijmiddel op waterbasis en
kokosolie te gebruiken. Was haar met milde zeep na gebruik en droog
haar af met een schone handdoek.
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Wanneer kan ik de Yoni Delight beter niet gebruiken?
Het is aan jou om te beoordelen of je haar beter niet kunt/wilt gebruiken
omdat je bijvoorbeeld ziek of ongesteld bent, of andere vaginale
problemen hebt. Volgens Ayurveda-tradities moet bijvoorbeeld elke
activiteit die de neerwaartse menstruatie belemmerd zoals penetratie,
vermeden worden. Terwijl in Tantra de menstruatie juist wordt gezien
als een moment van loslaten en sessies dan juist als extra krachtig
worden gezien.
Hoe maak ik de steen warm?
Jouw Healing Toy past zich aan aan de temperatuur van de kamer en is
daarmee kouder dan je lichaamstemperatuur. Sommige vrouwen vinden
de kou juist een fijne sensatie en gaan er gelijk mee aan de slag. Vind je
dat te koud? Dan kun je haar opwarmen aan je lichaam, tussen je benen
bijvoorbeeld. Of je kunt haar onder warm water houden.
Wat is de-armouring?
In het kort. De-armouring is een methode/techniek om vastzittende
emoties, trauma, blokkades te transformeren zodat er meer seksuele
energie vrij door je heen kan stromen. Iedereen heeft in meer of mindere
mate armour en daar kun je prima oud mee worden. En als je minder
armour hebt, wordt je een vrijer mens en kun je je seksleven vanuit
zelfliefde en intimiteit vormgeven. Wil je er meer over leren? Check mijn
E-guide Heal Your Yoni.

Heb jij een vraag en staat ze er niet tussen, mail je vraag naar
info@youreden.nl.
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SUCCES
Let's connect
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Lieve mooie ziel,
Ik hoop dat deze Yoni Delight Keuzegids je heeft geholpen je verlangen
op te helderen en te ontdekken welke toy het beste bij je past.
Als je nog een vraag hebt of er iets onduidelijk is mag je me altijd een mail
sturen op
info@youreden.nl.
Bekijk het huidige aanbod Your Eden aanbod bekijken via
www.youreden.nl/shop.
Check ook de Productbundel YoniDelight + Heal Your Yoni E-guide.
Je ontvangt 50% korting op de E-guide wanneer je de Yoni Delight
aanschaft. De gids nodigt je uit om via kennis, reflectievragen en rituelen
de relatie met je yoni te verbeteren zodat jij je (seks)leven vanuit
zelfliefde en verbinding kunt leven!
LET'S CONNECT!
Volg me op Instagram @your_eden. Of meld je aan als Your Eden Insider
en ontvang om de week mijn nieuwsbrief met inspiratie, tips en verhalen
voor je eigen groei.
Be warm,
Mirjam
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