
Intenties Yoni Ei Lifestyle 

 

Schrijven over je doelen, verlangens en uitdagingen kan je enorm helpen om een consistente 
beoefening of verbetering van je kwaliteit van leven door te voeren. In dit geval regelmatig oefenen 
met het yoni ei! Je kunt deze pdf uitprinten en invullen (aanrader!) of een apart schrijf document 
aanmaken op je pc.  
Ga er lekker voor zitten, denk niet te veel na maar schrijf het eerste wat in je opkomt. Alleen het 
schrijven zelf geeft al veel helderheid. En wanneer je merkt dat je het nodig hebt kun je het ingevulde 
document er altijd weer bij pakken voor een motivatie boost. 
 

1. Beschrijf waarom je graag wilt oefenen met het yoni ei. Waarom is het belangrijk 
voor je? Wat zijn je doelen, behoeftes, verlangens? 

 

2. Beschrijf hoe je je zou voelen als je consequent met je yoni ei oefent. Welke 
verlangens maak je waar, welke problemen kunnen dan oplossen? Omschrijf dit in detail en in de 
tegenwoordige tijd. 

 

 



3. Wat zijn mogelijke gevolgen als je niet met het yoni ei aan de slag gaat?  
Bv. Mijn bekkenbodemklachten kunnen erger worden, ik krijg nog minder zin in seks, mijn partner 
gaat dan misschien bij me weg, mijn orgasmes blijven oppervlakkig etc. 

 

4. Hoe ziet jouw ideale yoni ei beoefening er uit? Hoe vaak? Wanneer? Hoe 
lang? Welke oefeningen? Meer is niet perse beter, beschrijf wat voor jou fijn en haalbaar is. 
 

 

 

5. Wat brengt het je om het niet te doen of het uit te stellen? Vaak wanneer we iets 
niet doen waarvan we weten dat het goed voor ons is levert het onbewust toch iets op. Bv binnen je 
comfort zone blijven, geen prioriteit hoeven stellen of  goedkeuring van anderen. 

 

 

 



6. Welke gedachten, gevoelens, ideeën of personen kunnen je supporten bij een 
regelmatige yoni ei beoefening?  

 

7. Wat zijn mogelijke valkuilen, uitdagingen, obstakels die je daar in tegen 
kunt komen?  
 

 

 

8. Wat zijn 3 dingen die je deze week al kunt doen met je yoni ei? Bv. ik kijk de hele 
cursus af, doe de warming up en het yoni ei quickie of ik creëer een mooi plekje voor mijn ei, 
mediteer er mee en kijk 1 video. 

 

 

 

 

 



9. Wanneer ga je dat deze week doen? Wees specifiek, dus datum en tijd. Wanneer je het 
inplant is de kans vele malen groter dat je het ook gaat doen. 

 

10. Schrijf op waar je dankbaar voor bent aangaande je yoni ei. Je bent 
waarschijnlijk net begonnen, maar als er nu al iets is schrijf dat dan op en/of gebruik deze ruimte om 
het de komende weken bij te houden.  

 

 

 

 


