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Hallo. Ik ben Saida en ik ben heel blij om jou te ontmoeten. 
 
Het vergt moed en kwetsbaarheid om iets te onderzoeken dat uitdagend of nieuw is, 
vooral als het over het ontdekken van je eigen sensuele/seksuele zelf gaat. Dus ik 
feliciteer je met het zetten van deze eerste stap! 
 
Ik weet hoe overweldigend het kan zijn om echte, 
ongecensureerde informatie over het Jade Ei te 
vinden. En laten we eerlijk zijn, hoeveel van die 
informatie kunnen we echt vertrouwen? 
 
Ik heb dit e-Book ontworpen om jou alle informatie te 
geven die je nodig hebt om in alle vertrouwen het 
Jade Ei te kopen en het op een succesvolle manier te 
gebruiken. 
 
Ik hoop dat dit kleine e-Book je meer vertrouwen zal 
geven en dat je geïnspireerd wordt om in één van de 
meest krachtige, transformerende beoefening te 
duiken die je kan doen voor jouw sensueel/seksueel 
welzijn.  
 
Ik heb ook een paar pagina’s met getuigenissen van 
andere vrouwen toegevoegd die de moedige stap 
namen naar het volledig claimen van hun plezier en 
seksuele vitaliteit. 
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Voorwoord 
 
Ik geloof in een holistische benadering van seksualiteit, in welke alle facetten van een 
wezen — lichaam, gedachten, hart en geest — in overeenstemming worden gebracht 
om optimaal te functioneren.    
 
Het gevolg, wanneer vrouwen blokkades hebben in één of meerdere van deze 
domeinen, is afsluiting – meestal het afsluiten van het hoofd van het lichaam. 
 
Door de Jade Ei beoefening, demonstreert Saida haar genialiteit voor het 
vergemakkelijken van de heropbouw van deze verbinding.   
 
Saida is zowel een meesterlijke lerares als een vertrouwde raadgeefster bij het 
openbaren van een briljante methode, die je leert over en verbindt met je eigen 
innerlijke wijsheid en bewustzijn.   
 
Ik vind het voor een vrouw van essentieel belang, om zich te verbinden met zichzelf en 
te begrijpen wat er gebeurt in haar seksuele anatomie, om te genezen en om vooruit te 
komen.     
 
Ver voorbij het eenvoudig verstevigen van de bekkenbodem of het stimuleren van 
prikkelende weefsels, is de Jade Ei praktijk een krachtig pad naar zelfkennis, 
zelfaanvaarding en zelfliefde. 
 
 

Debra Wickman 
 
Debra Wickman, MD, FACOG 
Gynaecoloog, Opgeleid in vrouwelijke seksuele geneeskunde 
AASECT-gecertificeerde Seksuoloog 
Oprichtster van de “Gynaecologische Benadering van Seksualiteitsbegeleiding” 
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Voor we erin duiken... Wie is Saida? 
 
Gezien we elkaar niet kennen, ben ik blij om een beetje over mijzelf te vertellen en 
waarom ik gekwalificeerd ben om jouw gids te zijn op dit deel van jouw reis. 
 
In 1995, kwam ik voor het eerst op het 
vreemde idee om een Jade edelsteen in de 
vorm van een ei in te brengen in mijn 
vagina. Hoewel ik dacht dat het een beetje 
vreemd was, wist ik ook dat ik echt een 
praktijk wou leren die mij zowel gezond zou 
houden als een seksuele vrouw en die mij 
ook zou helpen leren om inzicht te krijgen in 
de wereld van relaties en seks.  
 
Na het verschillende keren proberen te 
volgen van een paar Taoïstische boeken 
over vrouwelijke seksualiteit (beide 
geschreven door mannen), na het Ei als een 
torpedo naar de andere kant van de kamer 
te hebben geschoten en een partner te 
hebben die zo bang was van deze boeken dat hij zelfs weigerde om ze aan te raken, 
schoof ik de praktijk opzij voor een andere keer.  
 
Na een pijnlijke relatiebreuk keerde ik in 1998 terug naar de Jade Ei praktijk en 
ontmoette ik een leraar (een andere man) die enkele zeer fundamentele manieren 
deelde over het gebruik van het Jade Ei. Ik vond zijn methode even verwarrend als die 
boeken. In feite had hij zijn informatie gehaald uit die boeken die me in de war 
brachten! Ondanks dit alles bleef ik ervan overtuigd dat er iets meer was met deze 
vreemde kleine praktijk.  
 
In plaats van het volgen van de “Eierstok Kung fu” instructies, besliste ik om mijn eigen 
lichaamswijsheid te volgen en beetje bij beetje onstonden geweldige inzichten en 
praktijken. 
 
Tegen 2001 had ik heel tactvol geoefend (3u/dag elke dag van het jaar!) en werd ik 
benaderd door vrouwen die zeiden: “ deel wat je doet, want wat het ook is, je ziet er 
geweldig uit.” Op dat moment begon ik met het delen van mijn aangepaste versie van 
de Taoïstische beoefening en mijn klassen startten als een wild vuur! 
 
Tegen 2002 bedacht ik om mij te certifiëren in het systeem dat ik gebruikte als basis 
voor mijn wijzigingen. Ik werd niet alleen gecertificieerd, de grondlegger, Mantak Chia,  
(de auteur van één van de orginele boeken hierboven vermeld) nodigde mij uit om naar 
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zijn centrum in Thailand te gaan om mijn versie van de Jade Ei praktijk te delen. Hij 
was het ermee eens dat het moest aangepast worden om vrouwelijker te zijn en hij 
omarmde en ondersteunde de wijzigingen die ik had aangebracht. 
 
Het was tijdens deze periode dat ik Dr. Rachel Abrams ontmoette. Zij en ik wisselden 
veel inzichten uit met betrekking tot de resultaten die ik had in mijn praktijk over de 
bekkenbodem, vaginale gezondheid, orgasmes en hormonale gezondheid van vrouwen. 
Deze discussies hebben bijgedragen aan haar samenwerking met Mantak Chia, 
resulterend in het boek, De Multi-Orgastische Vrouw.  
 
2004 werd gekenmerkt door de lancering van “De Désilets Methode”  over de hele 
wereld. Deze werd  met open armen en met inspirerend enthousiasme ontvangen. In 
2006, besliste ik dat het tijd was om de inzichten en de praktijk die ik had opgedaan te 
delen, zowel van mijn persoonlijke beoefening als van het werken met duizenden 
vrouwen wereldwijd en ik publiceerde mijn boek, De sensuele vrouw.1 
 
Ik realiseerde mij dat het les geven over een theorie één ding is en het iets heel anders 
is om die theorie aan te passen wanneer je oog in oog staat met vrouwen en 
onmiddellijk hun feedback ontvangt over wat werkt en niet werkt. Hun kwetsbaarheid 
en eerlijkheid beïnvloedden de evolutie van mijn Désilets Methode. 
  
Ik had besloten dat de impact van deze beoefening het waard was om te onderzoeken 
en zette een pilootstudie op touw om te kijken naar de invloed van het Jade Ei op het 
psychoseksueel welzijn van vrouwen. De verdediging van mijn onderzoek was één van 
de voorwaarden voor het behalen van mijn doctoraat in Transpersoonlijke 
Psychologie. (Als je geïnteresseerd bent in dit onderzoek, voel je vrij om ons te 
contacteren om een kopie te ontvangen van mijn thesis).2 
 
Dit was een enorme stap in mijn begrip voor vrouwen en hun seksualiteit. Eigenlijk was 
één van de resultaten zo onverwacht en verrassend dat het voor altijd de manier 
veranderde  hoe ik mijn informatie deelde. (Ik zal sommige van deze inzichten delen in 
dit boek!). 
 
Toen mijn praktijk en onderzoek aan de gang was, terwijl ik werkte aan mijn doctoraat, 
had ik de eer om mee te werken aan twee boeken van Dr. Christiane Northrup: “Het 
geheime Plezier van de Menopauze”, alsook de herziene versie van “Het Lichaam van 
Vrouwen, de Wijsheid van Vrouwen”. 
 
Het ontmoeten van Dr. Northrup had meer dan ooit een instrumentale invloed op mijn 
opvatting alsook op mijn vermogen om meer vrouwen te bereiken. Ik ben haar voor 
altijd dankbaar voor haar diepe wijsheid en voor het herkennen van het belang van 
deze praktijk om vrouwen in staat te stellen seksuele wezens te zijn. 

                                                 
1 Bestellen kan bij Anja Thorrez via mail: anja@jadenv.be - prijs boek "De sensuele vrouw": 22,95 € + 

verzendingskosten. 
2 Niet beschikbaar in het Nederlands 
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In heel mijn carrière heb ik dokters, gedoctoreerden, verpleegsters, advocaten, 
vrouwelijke militairen, yoga leraressen, atletes, carrière vrouwen, geboortespecialisten, 
seks onderwijzers, therapeuten en moeders ontmoet en onderwezen.  
 
Elk van deze tienduizenden vrouwen raakten mij en beïnvloedden de dieptes van mijn 
begrip, hoe diepgaand en effectief deze praktijk werkelijk is… wanneer het op de juiste 
manier gedaan wordt. 
 
En ja, er is een juiste manier en een verkeerde manier… Ik heb gezien wat er gebeurt 
wanneer vrouwen misleid worden en ik wil niet dat dit met jou gebeurt! 
 
Het Jade Ei is geen alles oplossend seksspeeltje maar eerder een zeer krachtig 
transformatie middel. 
 
Tot op vandaag ga ik door met mijn eigen praktijk. Ik nam eens een korte onderbreking 
waarbij ik probeerde om zonder beoefening te leven. Ik vond dat ik meer afgesloten 
was, minder sappig en gevoeliger om uit mijn centrum gegooid te worden. 
 
Ik heb het grootste gedeelte van mijn volwassen leven gewijd aan de studie en de 
praktijk van het Jade Ei en ik ben blij om met jou te delen wat ik geleerd heb, in de 
hoop dat jouw reis zich met gemak kan ontvouwen, in verrukking brengen en blijvend 
transformeren. 
 
Alles wat je zult krijgen in dit boek, in mijn video’s en cursussen is allemaal geprobeerd 
geweest, is echt en verfijnd, in wat ik geloof, het meest krachtige en nuttige voor jouw 
succes met het Jade Ei. 
 
Klaar om erin te springen? Laten we het doen!  
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Laten we beginnen met de fysieke feiten van het Jade Ei. 
  

Het Jade Ei is een stuk pure 
Canadese Nefriet Jade dat wordt 
geslepen in de vorm van een klein 
ei. Door het ei is een gat geboord 
zodat je een vers touwtje erdoor 
kan steken en je ervaringen kan 
controleren, van oefenen tot het 
verwijderen. Naarmate je meer 
ervaring krijgt, zal je zelden het 
koordje nodig hebben, uitgezonderd 
voor meer gevorderde oefeningen. 
  
Nu WAAROM  JADE? 
 
Waarom zou ik ervoor kiezen om 
Jade te gebruiken als er zoveel 
verschillende soorten kristallen zijn? 
 

Allereerst, hou ik ervan om een natuurlijke substantie in mijn lichaam te hebben in 
plaats van een synthetische substantie. 
 
Ten tweede, kwarts, obsidiaan en de meeste van de andere stenen, verkrijgbaar als 
eitjes, hebben een kristalstructuur. Kristalstructuren zijn poreus en daarom vatbaar voor 
het bevatten van bacteriën en kiemen, dus geen goede optie om inwendig te 
gebruiken. 
 
Jade heeft geen kristalstructuur, maar heeft verweven vezels die het niet poreus 
maken. 
 
Een andere belangrijke eigenschap van pure Jade is dat het heel snel opwarmt naar je 
eigen lichaamstemperatuur, wat het heel comfortabel maakt om te dragen. Plus, het is 
zo sterk dat je het mag laten vallen zonder dat het in duizend stukken breekt. Dit is 
heel belangrijk want onvermijdelijk laat je het Jade Ei minstens één keer, zo niet meer, 
vallen. Het is de meesten van ons al overkomen, wat leidt tot het humoristisch delen 
hiervan, zowel tijdens de cursus als in de discussies binnen onze besloten Facebook 
groep. 
 

https://vk250.isrefer.com/go/jadeegg/a296/


Het Illustere Jade Ei 

Waarom vrouwen het zo koesteren & alles wat je nodig hebt om te starten 

www.TheJadeEgg.com  11 

 

 
Jade en energie 
  
Voor zij die geïnteresseerd zijn in de energetische kant van het Jade Ei, er zijn enkele 
fascinerende traditionele gedachten over deze steen. 
 
Voor de Chinezen is Jade een heel krachtige genezende steen. Het is gekend als zijnde 
bescherming voor de drager tegen negatieve energieën, vooral als we Jade dragen in 
onze vagina. 
 
In de Maya traditie werd Jade ook beschouwd als een heilige, helende steen, één die 
gebruikt werd om familieleden met elkaar te verbinden wanneer ze alleen waren.  
 
Als energiekanaal heeft het de kwaliteit van zachtjes aardend en reinigend, terwijl 
kwarts kristallen meestal versterken wat voor jou emotioneel het meest dominant is. 
 
Daarom is Jade, energetisch, een zeer ondersteunende edelsteen is voor heling en 
transformatie. 
 
Jade neemt ook jouw energie over en kan zelfs lichtjes van kleur veranderen.  
 
Toen ik voor het eerst begon met mijn praktijk, kwam ik gevoeliger voor de energie van 
andere mensen en begon ik het kleine “schild” voor mijn seksuele centrum te 
waarderen, vooral tijdens situaties waar er onbewust gebruik was van seksuele energie. 
 
Wat de reden ook is, traditioneel of nieuw, Jade is een ongelooflijk anker voor het doen 
van een praktijk dat je leidt naar de meest diepgaande ervaring van jezelf, liefde en 
plezier.  
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Het Jade Ei is voor jou. In feite is het voor: 
  

 vrouwen van gelijk welke leeftijd die geïnteresseerd zijn in het hebben van een 
leven met een stralend gezonde bekkenbodem, samen met een groter gevoel 
van thuiskomen in hun eigen lichaam en sensuele/seksuele aard. 

 

 vrouwen die zich meer vertrouwd willen voelen met hun eigen lichaam en 
gezonde keuzes willen maken als het aankomt op intieme relaties. 

 

 vrouwen die moeten herstellen van trauma’s die hen deed afsluiten, beschaamd 
zijn, gekwetst zijn of bang zijn van hun eigen seksuele zelf. 

 
 vrouwen die een baby willen. 

 
 vrouwen die willen herstellen van het krijgen van een baby. 

 

 vrouwen die de premenopauze, de menopauze en de postmenopauze willen 
begrijpen en de meest sappige tijd van hun leven willen creëren. 

 

 vrouwen die vergaten 
dat seksueel vervuld 
zijn, essentieel is voor 
hun welzijn. 

 

 vrouwen die van seks 
houden. 

 
 vrouwen die seks haten. 

 

 vrouwen die zich 
geïntimideerd of 
gefrustreerd voelen 
door een orgasme. 

 

 vrouwen die van orgasmes houden en er meer over willen weten. 
 
De reden doet er niet toe waarom je bij deze beoefening kwam, behalve dat je weet 
dat je je geroepen voelde om je sensuele/ seksuele zelf nog beter te begrijpen. 
 
Eigenlijk, het enige type vrouwen voor wie dit niet is, is voor degenen die een snelle 
oplossing verwachten, zonder in staat te zijn om een kleine inspanning te leveren om 
een grote transformatie te creëren. 
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Waarom zouden we onszelf lastig vallen om een Jade Ei te gebruiken?  
 
Eerst en vooral, de voordelen zijn talrijk! 
 

 Gezondheid van de bekkenbodem 
 Hormonaal welzijn 

 Vaginale gezondheid 
 Toegang hebben tot een grotere hoeveelheid van ons “plezier”- potentieel 
 Meer genot, meer orgasmes! 
 Genezen van oude wonden 
 Slapende “genots” plekjes wakker maken 

 Herstellen van een bevalling en operatie 
 Genezing van stress incontinentie  
 Genezing van vaginale droogheid en verdunning 
 Genezing van chronische schimmel- en blaasinfecties 
 Preventie van verzakking 

 Grotere seksuele beheersing 
 Hulp bij eetproblematieken 
 Hulp bij het te veel geld uitgeven als gevolg van emotionele problemen 
 Het verbeteren van je libido 
 En veel, veel meer! 

 
Doch, om van deze verbazende voordelen te genieten, is het belangrijk op te merken 
dat het Jade Ei zelf niet zeer nuttig is, tenzij je weet HOE het behoorlijk te gebruiken. 
 
Eigenlijk zijn er veel Jade Ei pakketten die beweren dat je een hele reeks van 
verschillende maten en gewichten nodig hebt om de gezondheid van je bekken te 
verbeteren. 
 
Maar hier is de waarheid: dat is informatie van mensen die goed zijn in de verkoop en 
die weinig weten over de werkelijke beoefening. 
 
Alleen het Jade Ei inbrengen en mirakels verwachten is een beetje ver gezocht. 
 
Dit is geen snelle oplossingsmethode, dus als je wilt dat jouw “problemen” met een 
vingerknip op een wonderbaarlijke wijze gewist en getransformeerd worden dan zal je 
ongetwijfeld teleurgesteld zijn. 
 
Dit gezegd zijnde, je kan resultaten ervaren met slechts 5 minuten beoefening per dag. 
 
De resultaten die je wilt, beginnen met TONUS (spanning van een spier), maar er zijn 
twee andere effecten van de praktijk die zullen leiden tot exponentiële transformatie. 
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Laten we eerst even kijken naar de tonus en daarna ontdekken we de twee andere 
essentiële componenten voor een succesvolle Jade Ei praktijk. 

TONUS: 

 
Tonus is geweldig.  
 
Tonus is wat zorgt voor betere seks en een gezonder bekken, echter, wanneer ik het 
woord TONUS gebruik bedoel ik niet super strakke spieren, maar het type spier dat 
sterkte en veerkracht heeft, een beetje zoals een trampoline. 
 
Eigenlijk, te veel tonus kan littekenvorming veroorzaken en zelfs sommige van de 
zenuwen in uw genotssysteem blokkeren en het omgekeerde effect veroorzaken: 
gevoelsverlies en atrofie! 
 
Dus, om tonus in evenwicht te brengen, hebben we ook een beoefening van 
SOEPELHEID nodig. 

SOEPELHEID: 

 
Dit is ons vermogen om bewust zachter te worden en open te smelten! Ik verwijs niet 
naar verschraalde spieren (spieren die te weinig gebruikt worden en niet behoorlijk 
functioneren), maar naar de mogelijkheid om je bereidwillig open te stellen en volledig 
te verzachten. 
 
De mogelijkheid om je bekkenbodem meer teder en liefdevoller te maken is essentieel 
voor genot! 
 
Het zal je gevoel verhogen EN het is een noodzakelijk ingrediënt voor orgasme. 
Ik heb veel fitness trainers en atletes gehad die niet tot een orgasme konden komen 
door een te hoge bekken tonus! Ze zijn niet in staat om te ontspannen op het ogenblik 
van het hoogtepunt en om hen te laten gaan in de prachtige ervaring van een orgasme. 
 
Dus mijn methode traint jouw vagina en bekkenbodem om kracht te hebben MET 
soepelheid. 
 
Maar er is een derde component dat vaak wordt weggelaten, eigenlijk kennen weinig 
mensen dit echt. Dit is zoals het verschil tussen bekwaamheid en kunst. 

VAARDIGHEID: 

 
Vaardigheid vergelijk ik met onze vingers en onze mogelijkheid om ze onafhankelijk van 
elkaar te bewegen. 
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Ik gebruik de term “vaginale vaardigheid”: je leert hoe je de verschillende lagen van je 
bekkenbodem kan bewegen zodanig dat het kan voelen als “ het bespelen van de fluit”, 
bij wijze van spreken.  
 
Dit vermogen is van cruciaal belang voor plezier. 
 
Het helpt om nieuwe zenuwen te laten groeien, PLEZIER zenuwen die het jou mogelijk 
zullen maken om toegang te krijgen tot een grotere gevoeligheid en meer verschillende 
orgasmes. 
 
Het heeft vrouwen geholpen, om te ontdekken dat het hebben van gemeenschap, een 
uitzonderlijke ervaring is van haar eigen mogelijkheid om zichzelf te plezieren van 
binnen naar buiten! 
 
De neven effecten voor jouw partner zijn ook behoorlijk lekker. 
 
Vrouwen waren in staat om stress incontinentie te genezen met deze praktijk. 
 
Ze waren in staat om te evolueren van het nooit hebben van een orgasme tot het 
hebben van een orgasme over hun hele lichaam. 
 
Ze gingen van uitgedroogd zijn en het hebben van pijnlijk seks, naar het hebben van 
een goede zelf bevochtigende yoni (vrouwelijk genitaliën) en naar het weer genieten 
van seks na meer dan 10 jaar van geen of weinig seks. 
 
Vrouwen zijn na een bevalling hersteld tot de gezondheidstoestand van hun bekken van 
voor de geboorte. 
 
Vrouwen hebben menstruele krampen 
verlicht en zware krampen verminderd. 
 
Er zijn veel geweldige effecten door het 
gebruik van het Jade Ei. 
 
En hier is de reden waarom: we zijn een 
zittende cultuur. 
 
Doordat we zoveel zitten, laten we ons 
bekken verkommeren (we maken ons 
bekken ongezond). Door een zeer specifieke 
reeks oefeningen kunnen we de negatieve 
effecten van te veel zitten tegengaan.  
 
Hetzelfde geldt voor langdurig rechtstaan want dit kan ook een verschrompelend effect 
hebben. 
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De oefeningen helpen de bloed- en lymfestroom door je bekkenbodem te 
vermeerderen, wat op zijn beurt de vitaliteit en veerkracht op onevenwichtigheden 
verhoogt. 
 
Ik had vroeger chronische schimmelinfecties en blaasontstekingen en deze verdwenen 
na een zekere tijd en oefening… en ik krijg ze zelden nu. (Ze kunnen terugkomen als ik 
boos word, maar we zullen over jouw emoties spreken en over hun impact op jouw 
seksuele gezondheid en genot in een ander hoofdstuk). 
 
Soms vind ik het leuk om naar onze geslachtsdelen te verwijzen als de “Schone 
Slaapster” en hou ik ervan hoe de oefeningen daadwerkelijk delen van jouw 
genotssysteem ontwaken die het grootste deel van jouw leven geslapen hebben! 
 
Ik weet uit persoonlijke ervaring dat het mogelijk is om intens genot te hebben, niet 
alleen in bepaalde delen van je vagina, maar in alles! 
 
Zoals je kan zien, ben ik erg blij voor jou. 
 
Keer op keer heb ik te horen gekregen van vrouwen die mijn methode gebruiken: 
“waarom wordt dit niet geleerd aan jonge vrouwen? Ik wou dat ik dit al lang wist!!” 
 
Ik heb partners gehad die me bedankten en 
huwelijken waarin het vuur plotseling 
opnieuw oplaaide. 
 
Ik ben ook getuige geweest van vrouwen 
die eindelijk misbruik omstandigheden 
verlaten en een nieuw leven beginnen, 
erkennend dat ze krachtig zijn en diep 
respect en eerbied waard zijn. 
 
Al deze dingen en nog zo veel meer, is wat 
je te wachten staat als je begint met je reis 
met het Jade Ei. 
 
En het beste deel?  
 
Je zal niet alleen zijn. 
 
Er zijn wereldwijd tienduizenden vrouwen 
die ook JA! gezegd hebben tegen zich 
seksueel onafhankelijk voelen en zijn. 
 
Doe jij dat ook? 
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Jouw eigen Jade Ei krijgen  

(& te vermijden valkuilen) 
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In deze sectie wil ik jou belangrijke punten ter 
overweging geven bij het krijgen van jouw eigen Jade 
Ei.  
 
1. Gebruik alleen PURE Gecertificeerde Nefriet 
Jade: dring aan op kwaliteit. Vele verkopers verkopen 
andere stenen en noemen het Jade, sommigen zullen 
zelfs hun eitjes verven om ze een meer op “Jade” 
gelijkend kleur te geven.  
 
2. Je hebt maar één nodig: maak je geen zorgen om 
alle buitensporige kits, je hebt maar één Jade Ei nodig 
om te leren HOE je het goed gebruikt. Je zal veel 
sneller vooruit gaan op een manier die evenwichtig is en gezond voor je bekkenbodem 
en geslachtsdelen. 
 
3. Vermijd grote mirakel beloftes: ze zijn te mooi om waar te zijn. De beoefening 
van het Jade Ei zal je blijvende resultaten geven en je helpen om een levenslange 
bekken gezondheid en genot te creëren. 
 
4. Jade Eieren kunnen niet al jouw emotionele problemen genezen: hoewel 
sommige mensen jou dit zullen beloven, ze weten niet waar ze over spreken, hoe 
overtuigend hun argumenten ook zijn. Deze praktijk zal je terug in contact brengen met 
jezelf en je helpen om je gaven te ontdekken en hoe de wijsheid van ervaringen uit het 
verleden te verzamelen, maar het zal niet wissen of wijzigen wat zich voltrokken heeft, 
evenmin zal het jou voor eeuwig gelukkig maken. Jij bent een emotioneel wezen, wees 
dankbaar dat je een gevoelsrelatie hebt met het leven. Het is kostbaar en dat ben jij 
ook.   
 
5. Jade Eieren zullen uw seksuele problemen niet oplossen: hoewel het vaak 
gepromoot wordt als een wondermiddel, dat is het niet. Maar raad eens? Jouw 
bereidheid om te oefenen zo vaak als het voor jou goed voelt, zal je helpen om je 
lichaam te openen op haar tempo en zal je helpen om meer en meer genot te ervaren, 
evenals aangeven wat werkt en niet werkt voor jou. En dit is zeer bekrachtigend want 
het is JIJ die het doet, niet het bewegingsloze Jade Ei. 
 
6. Het opheffen van gewichten met je vagina is gevaarlijk: tenzij je een 
instructeur hebt die rechtstreeks met jou samenwerkt en die ook de delicate aard van je 
bekkenbodem begrijpt, kan het schadelijk zijn voor jou om gewichten te heffen met 
jouw vagina. Het kan opwindend voelen om “uitermate sterke” vaginaspieren te 
hebben, maar zoals je al weet, sterkte zonder soepelheid kan een nadeel zijn voor de 
gezondheid van je bekken en je genot. 
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Dus maak jezelf niet druk over de hype van het heffen van gewichten met je vagina en 
concentreer je op het wederopbouwen van een diepe somatische relatie met jouw 
vagina en bekkenbodem. 
 
7. Zorg ervoor dat het Jade Ei doorboord is: je wil alle vertrouwen hebben in het 
gemakkelijk verwijderen van het Jade Ei en je geen zorgen maken of  panikeren als het 
binnen blijft zitten. Dit betekent een geboord Ei hebben dat het mogelijk maakt om 
voor ieder gebruik een vers touwtje te gebruiken (dit is essentieel voor hygiënische 
redenen!) en je te garanderen dat je een gemakkelijke manier hebt om het Jade Ei te 
verwijderen (zie pag. 26 voor meer details). 
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Hoe maak je jouw Jade Ei klaar? 
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Het volgende is de stap-voor-stap procedure voor het klaarmaken van uw Jade Ei voor 
gebruik. Daarna is er een sectie over hoe je jezelf klaarmaakt voor je oefening. 
 
De voorbereiding van het Jade Ei: 
 
1. Waarschijnlijk heb je samen met jouw Jade Ei een organische pijpreiniger ontvangen. 
Gebruik deze om het uitgeboorde gedeelte van het Jade Ei te reinigen en om er zeker 
van te zijn dat niets is achtergebleven van het boorproces. OPMERKING: als je geen 
ontvangen hebt, geen probleem, dit is een extra stap die kan weggelaten 
worden. 
 
2. Neem het pijp-gereinigde Jade Ei en leg het in een pot met koud water uit de kraan, 
zorg ervoor dat er een paar centimeter water boven het Jade Ei staat. 
 
3. Verwarm het water net zoals je een echt ei zou koken. 
 
4. Laat het water 10 minuten koken. 
 
5. Haal het Ei uit de pot met een lepel en laat het afkoelen. GEBRUIK HET NIET TOT 
HET AFGEKOELD IS. Je wil jezelf niet verbranden. 
 
6. Meet de lengte van je volledige arm met smaakloze flosdraad of zijdedraad en snij 
het af. 
 
7. Het zou nodig kunnen zijn om de flosdraad in twee te plooien en rond te draaien om 
het door het geboorde gat van het Jade Ei te steken.*** 
 
8. Zorg ervoor dat je de uiteinden van de flosdraad knoopt en wees er zeker van dat 
het geknoopte uiteinde niet dicht bij het Ei is, maar aan het einde van het touwtje, zo 
ver mogelijk van het Ei. 
 
9. Als je het Ei nu niet gaat gebruiken, steek het terug in zijn zijden zakje tot je er klaar 
voor bent om het te gebruiken. 
 
10. Als je nu klaar bent om het Ei te gebruiken, ga naar het volgende hoofdstuk. 
 

BELANGRIJKE WAARSCHUWING VOORAF: 
 
Het is aangeraden om het Jade Ei niet te gebruiken als je jouw maandstonden hebt, 
alleen omdat het vuil kan worden en het nodig is, voor hygiënische redenen, om na elk 
gebruik het Jade Ei te koken. 
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Het is ook aangeraden om extra voorzichtig te zijn en attent te zijn als je een spiraaltje 
hebt. Als je krampen krijgt, stop je oefening, masseer je onderbuik en ontspan. Je kan 
er op een ander moment op terug komen. 
 
Als je zwanger bent, is het aangeraden de oefeningen NIET te doen omdat ze op de 
baarmoeder werken. Zwangere vrouwen hebben het Jade Ei gebruikt, passief en 
hebben ervan genoten. 
 

Onthoud, minder is meer in deze praktijk. 
 
***Er zijn verschillende redenen voor het hebben van een GEBOORD Jade Ei: 
 
Bij het starten van de praktijk, kan het stressvol zijn om het Jade Ei te verwijderen. Het 
hebben van een touwtje (flosdraad) helpt deze stress te verlichten en helpt bij het 
eenvoudig verwijderen.  
 
Er zijn meer geavanceerde “trek” oefeningen die geweldig zijn voor de gezondheid van 
je bekken en voor je genot. De mogelijkheid hebben om het touwtje (de flosdraad) toe 
te voegen is essentieel voor deze oefeningen. Als jouw Ei niet geboord is, zal je niet in 
de mogelijkheid zijn om deze technieken uit te voeren.  
 
Na een paar jaar oefenen is het toevoegen van gewichten, voor nog meer gezondheid 
in je bekken en voor nog meer genot, aan jouw Jade Ei beoefening geweldig (Probeer 
dit niet zonder een gekwalificeerde instructeur). 
 
Klik hier om te kijken naar een video over het klaarmaken van jouw Jade Ei. 
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Vertrouwd raken met  

jouw Jade Ei 
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Het is belangrijk om “vertrouwd” te raken met jouw Jade Ei voor je het gebruikt. Dit zal 
een intieme ervaring zijn en hoe meer je weet over jouw Ei, hoe zinvoller de ervaring 
zal zijn. 
 
Voor sommigen van ons, is dit zo simpel als het 
steriliseren en het vasthouden van het Ei voor 
enkele minuten. Voor anderen kan het een lange 
tijd duren vooraleer we daadwerkelijk een relatie 
met het Jade Ei willen. 
 
Wat ook het geval is, het is aan jou om te 
ondervinden wat voor jou werkt! 
 
Hier zijn enkele voorbeelden van hoe vrouwen 
vertrouwd raken met hun Jade Ei: 
 
Slapen met het Ei onder jouw hoofdkussen. 
 
Een speciale plaats hebben voor het Jade Ei op je 
nachttafel of ergens anders in je kamer. 
 
Haar op je lichaam plaatsen: op je hart (in je bh) 
of op je navel, enz. 
 
Het Jade Ei bij je dragen in een zak en haar op verschillende momenten tijdens de dag 
vasthouden. 
 
Het alleen uitwendig gebruiken voor een tijdje. 
 
Welke manier je ook kiest om te starten is perfect, wees creatief en geef jezelf een 
ervaring die je zal koesteren en liefhebben. 
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Hoe start je jouw  

Jade Ei beoefening? 
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Nu ben je klaar om je praktijk te beginnen. De 
volgende tips zullen je helpen om een ontspannen 
beoefening te hebben: 
 
 
1. Zorg ervoor dat je niet onderbroken wordt. 
Sluit de deur,  hang een “niet storen” teken op, doe 
wat nodig is zodanig dat niemand onverwacht kan 
binnenkomen. 
 
2. Maak het gezellig. Het is belangrijk dat je 
comfortabel bent terwijl je neer ligt voor een tijdje. 
Verzeker je dat alles er is wat je nodig hebt om te 
ontspannen en maak het knus. 
 
3. Draag gemakkelijke kleren. Zorg ervoor dat je gemakkelijk kan bewegen in jouw 
kleren. De meeste vrouwen dragen een lange rok, een sarong of doen de beoefening 
naakt. 
 
4. Het is handig om wat persoonlijk glijmiddel te voorzien. Ik gebruik zelf graag 
rauwe, ongeraffineerde kokosolie, maar aloë vera gel is ook excellent. Wat je ook 
gebruikt wees er zeker van dat het eetbaar is, gezien de huid van je geslachtsorganen 
ultra gevoelig en absorberend is. 
 
5. Het opwarmen van je Jade Ei. Je kan jouw Ei ergens op je lichaam leggen om op 
te warmen of in een kop warm water leggen. 
 
6. Je zal je Jade Ei niet voelen zodra het binnen is. Het is wat ongewoon maar 
zodra je Jade Ei in je vagina zit, is het moeilijk om het daadwerkelijk te voelen. Dit is 
normaal, maak je geen zorgen hierover. 
 
7. Het doen van de Jade Ei opwarmingen is van essentieel belang! Wanneer je 
start met deze praktijk, zal je spieren laten werken waarvan je misschien niet eens wist 
dat je ze had! Om krampen te vermijden of te elimineren, zorg ervoor dat je de 
opwarmingen (zelf-massage, enz.) niet overslaat.  
 
8. AL je spieren zullen reageren. Het is in eerste instantie moeilijk om iedere spier 
apart te voelen, maak je dus geen zorgen als je bekkenbodem als een geheel werkt, 
het is bedoeld om dat te doen! Na verloop van tijd zal je behendigheid ontwikkelen. 
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Hoe oefen je met jouw Jade Ei? 
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Nu je zowel jouw Jade Ei als jouw ruimte voorbereid hebt, ben je klaar om ermee te 
oefenen. 
 
Het doen van jouw Jade Ei praktijk: 
 
1. Start met zelf-massage. Raak jezelf zachtjes aan met de intentie om zowel jezelf 
te ontspannen als je sensualiteit te ontwaken. Dit is cruciaal voor het begin van de 
praktijk. Hoe meer ontspannen je bent en sensueel bewust je bent, hoe succesvoller je 
beoefening zal zijn. (In mijn online cursus, leer ik jou een meer formele manier van het 
ontwaken van je lichaam en je hormonen, maar voor nu, alles wat je hoeft te doen, is 
jezelf aanraken op een manier die voor jou heel goed voelt).   
 
2. Vraag altijd toestemming. Dit is ook heel belangrijk. Hoeveel keer heeft jouw 
dokter of minnaar jouw toestemming gevraagd om jouw lichaam binnen te komen en 
gewacht op jouw antwoord? Je kan ondervinden dat je sommige dagen een NEEN krijgt 
en dat is prima. Je kan de oefeningen doen zonder het Jade Ei. En sommige dagen zal 
je een JA krijgen. Leren luisteren naar je lichaam is één van de SLEUTELS om een 
volledig ontwaakte en tot expressie gebrachte sensuele/seksuele vrouw te zijn, dus blijf 
oefenen!  
 
3. HOE toestemming vragen: beginnend 
op je rug, we plaatsen één hand op ons 
hart en één hand op onze 
baarmoeder/geslachtsdelen en rusten een 
moment. We laten grote zuchten los en 
staan onszelf toe te ontspannen.  
 
Stel je voor dat er een verbinding is tussen 
jouw hart en jouw 
baarmoeder/geslachtsdelen. Beeld je in dat 
er warmte van jouw hart naar beneden 
vloeit en zich rond je geslachtsdelen 
wikkelt. Neem een ogenblik om respect te 
voelen voor jouw mooie lichaam en vraag 
dan toestemming aan jouw yoni 
(geslachtsdelen) om het Jade Ei in te 
brengen (doe dit in jouw eigen woorden) 
en luister naar het antwoord. 
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4. De eerste en MEEST essentiële oefening van allemaal: nippen. Dit is een 
oefening die ik enkele jaren geleden ontwikkelde wanneer ik twee heel belangrijke 
punten realiseerde: 
 

a) Hoe we oefenen kan ofwel oude patronen/trauma’s opnieuw stimuleren en 
versterken of kan het cellulaire geheugen van onze geslachtsdelen hervormen! 

 
b) Wanneer het nippen correct geoefend wordt, ontwaakt het je genotswegen 
als geen ander! 

 
5. HOE doe je de voorbereidende nipoefening? Breng het dikke einde van jouw 
Jade Ei naar de opening van je vagina, net binnen de binnenste schaamlippen. Beweeg 
zachtjes je Ei in een cirkel en zoek langzaam naar de beste hoek voor je Ei, waar het 
voelt alsof het gemakkelijk in je lichaam zal bewegen. Wanneer je deze plaats 
gevonden hebt, adem een paar keer en ontspan daar eventjes. 
 
6. HOE doe je de nipoefening? Terwijl je inademt, nip of knijp zachtjes het puntje 
van je Jade Ei  met jouw binnenste schaamlippen. Bij het uitademen, ontspan je greep 
en voel dat je vaginaal kanaal opengaat. Het kan je helpen om eigenlijk te doen alsof je 
gaapt met je mond terwijl je dit doet want het zal zich vertalen in je bekkenbodem. Wat 
je doet is een vacuüm creëren dat je Ei naar binnen zal zuigen. Doe dit nippen en 
opengaan tot je voelt dat je Ei naar binnen begint te bewegen.  
 
7. EXTRA OEFEN TIPS: ga altijd zo SNEL als je TRAAGSTE deel.  Schenk aandacht en 
negeer de tedere delen van jezelf niet, laat hen meedoen aan de ervaring. 
 
Je kan een zeer lichte druk toepassen met het hand dat het Ei vasthoudt, om het Ei te 
stimuleren naar binnen te bewegen, neem je tijd en forceer je Ei er niet in. Onze yoni 
houdt ervan om voorzichtig te worden binnengegaan, met liefde en eer.  
 
Blijf diep ademhalen en blijf verbonden met je hart. Dit kan enige tijd duren om te 
leren, maar het is de moeite WAARD!!!   
 
Wanneer je het nip gedeelte doet, kan je het gevoel hebben dat je het Ei uitduwt. Het 
zal alleen naar binnen bewegen bij de ontspanning of uitademingsgedeelte van de 
oefening, zorg er dus voor dat je het Ei op zijn plaats houdt wanneer je het nip 
gedeelte van de oefening doet.  Zodra het Ei binnen is, rust en verbind je opnieuw met 
jouw hart en adem. 
 
8. Wat nu? Nu heb je de keuze om op te staan en het Ei te dragen voor de rest van 
jouw dag of je kan kiezen om het eruit te halen als je jou moe voelt, een soort van 
kramp hebt of als het er vanzelf uit komt. Als je ervoor kiest om het te verwijderen, trek 
zachtjes aan het touwtje terwijl je met je bekkenbodem naar beneden duwt. Spring 
naar nummer 13 om te zien wat je doet op het einde van je praktijk. 
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9. IK WIL MEER!! Als je nog niet klaar bent om te stoppen met oefenen, kan je de 
volgende oefeningen proberen.** 
 
10. Tonus & Soepelheid: lig met je voeten uit elkaar op heupbreedte en met je 
armen langs je zijde. Terwijl je inademt, til je bekken van de grond zo hoog als het 
comfortabel voelt voor jou. Als je uitademt rol je langzaam je rug naar beneden en 
ontspan je jouw bekken helemaal.  
 
Tegelijkertijd, met het uitademen, laat je jezelf toe om het geluid mmm, oooooh of 
ahhhh te maken.  Door je keel open te trillen, beïnvloed je jouw vagina om te 
ontspannen en te openen. Herhaal deze oefening 3 – 9 keer. Zorg ervoor dat je daarna 
rust. 
 
11. Continentie & Plezier – Deel 1: strek uw 
benen, breng ze uit elkaar op heupbreedte en 
flex je voeten sterk. Deze oefening is ook 
gekend als de “ruitenwisser” omdat je voeten 
zullen bewegen als tegen een raam of muur. 
Beweeg je geflexte voeten naar elkaar toe tot je 
voelt dat je dikke tenen elkaar kussen, beweeg 
dan uw voeten weg van elkaar, zo ver als je 
kan, terwijl je jouw voeten geflext houdt en je 
knieën gestrekt. Wees je bewust van jouw 
bekken alsook van je rug. Merk op welk deel 
van je bekken geactiveerd wordt met de verschillende bewegingen. 
 

12. Continentie & Plezier - Deel 2: Sluit nu je 
benen zodanig dat je enkels elkaar aanraken en 
buig één voet naar je toe terwijl je de ander voet 
strekt. Om een grotere gevoeligheid te hebben, 
plaats je vingertoppen bovenop je schaambeen, 
naar beneden wijzend, in de richting van het bot 
en beeld je in dat je de binnenkant van je vagina 
kan voelen bewegen. Terwijl je traag de 
gestrekte voet naar je toe buigt en de gebogen 
voet strekt, wees er bewust van dat één zijde van 
jouw vagina langer wordt terwijl de andere zijde 

verkort. Hoe trager je dit doet, hoe krachtiger de oefening is! 
 
13. Nazorg: zorg ervoor dat je jouw Ei reinigt na je beoefening of na het dragen, door  
het verwijderen en weggooien van de flosdraad, door te blazen door het gat om alle 
toename te verwijderen, spoel goed na met warm water en laat het Ei zitten om te 
drogen. Gebruik GEEN zeep. Je kan een paar druppels tea-tree gebruiken of  
pompelmoes zadenextract in een glas met warm water als een badje, spoel daarna. 
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Geef af en toe jouw Ei een zoutbad om opgebouwde energie te verwijderen. 
 
Nu heb je de basisprincipes. Het beoefenen van deze zal je een geweldig succes geven. 
 
Onthoud, gebruik altijd een NIEUW touwtje (flosdraad) bij elk gebruik om dingen 
proper en hygiënisch te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Opmerking: mijn boek, De Sensuele Vrouw, en mijn online cursus, Geheimen van 
de Succulente Vrouw gaan in op meer dan 60 verschillende Jade Ei oefeningen, maar 
voor nu, zijn de opgegeven oefeningen geweldig om te starten. 
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Je bent nooit “te oud”,  

“te jong”, “te dit of dat”  

om te starten met deze beoefening… 
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Ik weet zeker dat leeftijd irrelevant is als het gaat over deze praktijk, gezien ik het 
voorrecht heb gehad om zowel vrouwen vanaf 11 jaar jong te onderwijzen als vrouwen 
boven de 80 jaar oud. 
 
Het enige wat telt is ervoor kiezen dat je een diepere relatie wil hebben met je lichaam, 
je sensualiteit en je seksualiteit. Dat is het. 
 
Als je het gevoel hebt dat je “ te iets” bent om dit te doen dan ben je misleid. 
 
Het is altijd een geweldige tijd om te beginnen meer van jezelf te houden, meer te 
genieten van je leven, je meer vertrouwd en mooi te voelen als een vrouw. 
 
Als je het gevoel hebt dat je “niet genoeg bent of zo” om dit te doen dan ben je ook 
misleid geweest.  
 
Je bent perfect, zoals je bent, nu. 
 
De reis terug naar huis in jezelf start nu, op dit ogenblik. 
 
Ik ben blij voor jou. 
 
Wij, vrouwen, zijn veel te lang 
misleid geweest, wij zijn mythes 
geleerd geweest en hebben valse 
informatie gekregen over onszelf 
en de kracht van onze 
vrouwelijkheid.  
 
Het is nu tijd om de meest 
voortreffelijke, bevredigende, 
diepe, verrukkelijke, heerlijke, 
vervullende relatie aan te gaan die je ooit zal hebben…. met jezelf! 
 
Ik ben zeer vereerd om jou hierin bij te staan terwijl je opeist wat rechtmatig van jou 
is: 
 

een volledig uitgedrukte, ontwaakte en 
gezond sensueel/seksuele vrouw te zijn. 
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Tips voor Vruchtbaarheid 
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Vruchtbaar zijn is belangrijk, het is één van de basis geboorterechten van een vrouw.  
 
Toch zijn er veel vrouwen die last hebben van vruchtbaarheidskwesties. 
 
Het eerste wat je wil doen is starten met bewust te zijn van je STRESS. Stress is de 
nummer één vernietiger van de vruchtbaarheid. 
 
Door te leren ontspannen, gezonde nieuwe keuzes te maken die meer gemak en 
openheid creëren in je lichaam, door regelmatig te oefenen met je Jade Ei, ben je op 
weg om stress te transformeren in vitaliteit. En vitaliteit = vruchtbaarheid. 
 
Ik heb ook veel vrouwen geholpen om zwanger te worden. Hier zijn enkele tips die ik 
deelde met hen: 
 
1. Ontspan en investeer tijd in het sensueler zijn. 
 
2. Ontdek wat je echt opwindt en in vuur en vlam zet en doe meer van dat. 
 
3. Oefen regelmatig met het Jade Ei. Het is van essentieel belang om een goede 
doorbloeding te krijgen in je bekken en baarmoeder. 
 
4. Maak contact met je wens om moeder te zijn en besteed tijd om te voelen wat je 
hierover boeit en wat je beangstigt. 
 
5. Verbind je met de geest van het kind dat door jou wenst te komen. Spreek met 
hem/haar en start met het creëren van een omgeving die uitnodigend is voor een kind. 
 
6. Verkrijg de juiste relatie met jezelf en met je partner. 
 
7. Heb meer plezier. Hoe meer we “proberen om zwanger te worden” hoe meer 
gestresst we ons voelen wanneer het niet gebeurt en we vallen in een cirkel dat 
contraproductief is voor de zwangerschap.  
 
8. Werk met een natuurgeneeskundige die de vruchtbaarheid van vrouwen begrijpt. 
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Tips voor Postnataal herstel 
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Vele vrouwen die bevallen zijn en mijn methode met het Jade Ei probeerden, hebben 
ondervonden dat boven alles wat ze probeerden, het de Jade Ei praktijk is die hen terug 
bracht tot een pre-geboorte staat in hun bekken en baarmoeder. 
 
Bevallen is een heilige ervaring. 
 
Hoewel het een extatische ervaring kan zijn, het kan ook heel stressvol zijn voor ons 
lichaam. 
 
Dus het is van vitaal belang om ons lichaam te geven wat ze nodig heeft om zichzelf te 
herstellen.  
 
Borstvoeding geven is essentieel omdat het je baarmoeder stimuleert en helpt terug te 
brengen in de prezwangerschap staat. 
 
Gebruik het Jade Ei. Doe dit alleen als jouw yoni (geslachtsdelen) daar klaar voor is. 
Slechts 5 minuten oefenen per dag zal jouw vagina helpen om haar tonus en 
vaardigheid terug te winnen. 
 
Als je littekens hebt van het bevallen, zou je deze dagelijks kunnen masseren, indien 
mogelijk met een eetbare olie (zoals rauwe, ongeraffineerde kokosolie).  
 
Hoe meer liefde je jouw lichaam kan geven, hoe meer ze zal antwoorden en herstellen. 
 
Leuke oefeningen zijn ook belangrijk. Buikdansen is ontworpen voor vrouwen! En het is 
één van de beste oefeningen die ik gevonden heb voor de gezondheid van het bekken 
na de Jade Ei praktijk. 
 
Bedrijf opnieuw de liefde. 
 
Dit zal je ook helpen om je verbonden te voelen met je partner en het zal je lichaam 
helpen om te genezen, zelfs als het gewoon een zeer zachte verbinding is. 
 
Je hebt misschien niet dat gevoel en dat is ok. 
 
Blijf elkaar liefhebben en aanraken en doe kleine dingen om je lichaam heerlijk en 
levend te voelen. 
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Tips voor Premenopauze,  

Menopauze & Postmenopauze 
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Ik heb veel te zeggen over deze geweldige fase in het leven van een vrouw. 
 
Dit is een uitgestrekt en ongelooflijk onderwerp, omwille van dit e-boek zal ik de dingen 
simpel en praktisch houden: 
 
1. Dit is niet het einde van jouw seksualiteit maar het begin! In feite hebben vele 
gezonde postmenopauzale vrouwen gemeld dat ze zich meer sexy en levendig voelen 
na de menopauze dan ervoor! 
 
2. Ik hou ervan om deze fase de KRACHTFASE te noemen omdat dit de fase is waarin 
een vrouw openbloeit in haar volledige kracht.  
 
3. De belangrijkste oefening die je kan doen op elk moment tijdens deze hele fase (en 
echt, voor de rest van je leven) is je bijnieren ondersteunen! 
 
4. De gezondheid van de bijnieren wordt gesteund door rust en het verminderen of 
elimineren van stress EVENALS DOOR oefenen en meer plezier te hebben in jouw leven.  
 
5. Plezier is het geheime ingrediënt voor een succesvolle overgang, onderzoek dus wat 
jou meer vreugde, verrukking en sensueel genot brengt en doe veel meer van dit! 
 
6. De Jade Ei praktijk is ook een belangrijke sleutel. Ik heb veel klanten gehad die hun 
geslachtsdelen volledig verjongden, van zijnde afgesloten, droog en dun naar zijnde 
levendig, sappig en blij om de liefde te bedrijven! Deze klanten hadden de leeftijd van 
midden jaren 50 tot midden jaren 70 en hun succes is enorm inspirerend geweest! 
 
Consistentie is de sleutel. Hoe meer je jouw plezier en je lichaam de moeite waard 
maakt van je liefde en aandacht, hoe meer ze zal antwoorden met het onthullen van 
haar nieuwe schoonheid en gratie.  
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Tips voor het Helen van  

Seksuele Trauma’s 
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Na het lesgeven aan tienduizenden vrouwen wereldwijd, heb ik begrepen dat zeer, zeer 
weinig van ons ontsnappen aan één of andere graad van seksueel trauma. Dit is 
waarom deze beoefening van thuiskomen bij onszelf zo belangrijk is! 
 
Geen enkele vorm van gesprekstherapie kan het cel geheugen, vastgehouden in de 
vezels van onze geslachtsdelen en bekken, genezen. 
 
Ik heb ontdekt dat de Jade Ei beoefening, wanneer die correct gedaan wordt, de meest 
krachtige praktijk kan zijn om je mooie lichaam te herprogrammeren, om te weten en 
te begrijpen wat respectvolle, liefdevolle aanraking is en hoe een gezonde seksuele 
relatie voelt. 
 
Keer op keer heb ik gezien hoe vrouwen hun lichaam en hun plezier voor henzelf 
terugwonnen, zichzelf bevrijdend van de pijn en de terreur dat als een schaduw in hen 
leefde. 
 
De eerste tip voor herstel is te weten dat je niet gebroken bent en dat het mogelijk is 
om je terug veilig en gezond te voelen. 
 
Ik nodig je uit om tijd te nemen om je gewoon te verbinden met jezelf, door vooral de 
voorbereidende oefeningen 1-3 te gebruiken die je vindt op pagina 30.  
 
Het is vooral belangrijk om “zo snel te gaan als het langzaamste deel van jou”, op deze 
manier is elke stap die je vooruit zet geïntegreerd en gegrond.   
 
Vertrouw deze traagste delen en geef jezelf de liefde en het respect dat je altijd hebt 
gewenst.
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Tips voor Maagden 
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Af en toe krijg ik een email van een vrouw die maagd is en die benieuwd is naar het 
Jade Ei, maar die nerveus is om het te gebruiken. 
 
Soms is ze geïnteresseerd in het leren over haar lichaam en genot omdat ze binnenkort 
trouwt, soms is ze alleen nieuwsgierig hoe seksueel zijn op een gezonde manier eruit 
ziet. Soms is ze verward door alle misleidende informatie die ze heeft gekregen tijdens 
haar leven. 
 
Wat ook het geval is, oefenen met het Jade Ei geeft een vrouw de kans om zichzelf te 
leren kennen, op een zodanige manier dat ze zich meer vertrouwd voelt en thuis voelt 
bij haar seksualiteit. 
 
Bij het begin van deze praktijk is het belangrijkste te begrijpen dat hoe jij jouw lichaam 
behandelt, de manier is waarop je lichaam het inprent. Dus het is best om te beginnen 
met diep respect, nieuwsgierigheid en een ervaring zonder doelen. 
 
Door langzaam te gaan en door een relatie op te bouwen met je lichaam vorm je 
positieve, plezierige zenuwbanen die jouw sensuele en seksuele ervaringen voor de 
komende jaren zullen verhogen.    
 
Opnieuw, ga traag! Waarom die haast? 
 
Probeer de oefeningen uiteengezet in dit boek eerst door alleen jouw verbeelding (een 
ingebeeld Jade Ei) te gebruiken, dan je vinger (het is klein en je zal onmiddellijk 
biofeedback krijgen van jouw lichaam op die manier) en dan evolueren naar het 
gebruiken van het Jade Ei. 
 
Het regelmatig gebruiken van het Jade Ei helpt je vagina te begrijpen wanneer te 
ontspannen, wanneer te openen, wanneer te knijpen en wanneer te bewegen. 
 
In feite is dit niveau van seksueel meesterschap zeer belangrijk, gezien je jou 
klaarmaakt voor een mooie “eerste keer” ervaring.  
 
 
 
 
 
 
 
OPMERKING: Als je nog vragen hebt of  je wilt meer informatie, kan je ook genieten 
van mijn boek “De Sensuele Vrouw” of zelfs mijn stap voor stap online cursus 
volgen: “Meesterschap over het Jade Ei”. 
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Tips voor Orgasmes en  

Vrouwelijke Ejaculatie 
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Orgasmes! Eén van mijn favoriete onderwerpen! 
 
Orgasmes hebben is je geboorterecht. 
 
Je bent gemaakt om orgasmes te hebben gedurende je hele leven, alle soorten 
orgasmes, kleintjes, grote, meervoudige, kosmische… elk type van een heerlijk orgasme 
is van jouw om gehad te hebben. 
 
Het belangrijkste probleem, voor degenen die geen orgasme kunnen hebben of voor 
degenen die het moeilijk hebben om een orgasme te krijgen, ligt vooral in onze geest.  
 
Hoe we onszelf definiëren, onze lichamen en ons plezier, vormen onze 
belevingen ervan. 
 
Dit is waar de Jade Ei praktijk aan te pas komt, het zal jou jouw gewoontes rond plezier 
(als je opdringerig bent, overdreven doelgericht, verdoofd, enz.)  blootleggen en je 
toelaten om langzaam te ontspannen in de volheid van jouw onbeperkt plezier 
potentieel. 
 
Hoe meer je leert om je te ontspannen en te openen tijdens je beoefening, hoe meer je 
jouw plezierbanen verbetert. 
 
Hoe meer je jouw vagina en bekken oefent op een gebalanceerde, gezonde manier, 
hoe meer toegang je hebt tot deze plezierbanen. 
 
Eigenlijk, veel vrouwen die vroeger nooit een orgasme gehad hebben, meldden mij dat 
ze volledige lichaamsorgasmes, meervoudige orgasmes en zelfs orgasmes met 
ejaculatie ervaarden na het gebruiken van het Jade Ei. 
 
Dus, ik ben opgewonden voor jullie omdat ik weet op wat een geweldige schat je zit op 
dit ogenblik!! 
 
Mijn belangrijkste tip voor het ervaren van meer plezier: 
 

Ontspan en ga diep in je sensuele gevoelens, 
Laat toe dat je adem uitbreidt naar elke kleine, minuscule verrukking. 

 
Als het om vrouwelijke ejaculatie gaat, heb ik er zeker veel over te vertellen, zo veel dat 
ik er een volledig hoofdstuk over geschreven heb in mijn boek, Het Ontluiken van de 
Sensuele Vrouw, over wat het is en hoe het te doen.  
 
Het eerste wat ik graag zou hebben dat je erover weet is dat het volledig natuurlijk 
is. 
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Maar wat er met de meesten van ons gebeurt, is dat dit vermogen onderdrukt is op een 
zeer jonge leeftijd door gezegd te zijn dat seks slecht is, vuil of verkeerd en dat onze 
“sappigheid”  walgelijk en smerig is.  
 
Niets is minder waar. 
 
Ik weet het omdat ik mijn eerste ejaculatie had toen ik twaalf jaar was. Ik was volledig 
erotisch onschuldig, alleen, mijn jong lichaam aan het ontdekken toen het gebeurde! 
 
Vanaf dat moment ben ik op onderzoek gegaan en de waarheid ontdekt achter dit 
natuurverschijnsel.  
 
Ik ben ertoe gekomen om te begrijpen dat de snelste weg naar plezier, orgasme en het 
vrijgeven van onze heilige waters (ejaculatie) is door erotische onschuld en het loslaten 
van doelen. 
 
Door het ontdekken van onszelf en het opbouwen van een betekenisvolle ervaring met 
ons erotische zelf, openen we de deuren naar onbeperkt plezier. 
 
Veel vrouwen die met mij gewerkt hebben met de Jade Ei beoefening zijn tot het 
volgende besef gekomen: door zich volledig over te geven aan dit natuurlijk vermogen 
stromen beide, orgasme en ejaculeren, zonder dat ze het hoeven te sturen of te 
forceren. 
 
Eigenlijk, gedwongen ejaculatie is vermoeiend en uitputtend. 
 
Dus stel je open voor het mysterie van je eigen erotische genialiteit en vertrouw erop 
dat je lichaam zich zal openen als het zachtjes tot bloei komen van een mooie bloem. 
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Tips voor de Nabehandeling  

van Kanker 
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Het is essentieel om terug thuis te komen in je lichaam na elke behandeling van kanker. 
 
Dit is omdat, vanaf het ogenblik dat je vernam dat je kanker had tot het ogenblik dat je 
het vergaf  of genas, je leerde om je lichaam niet te vertrouwen. Eigenlijk kan je nog 
steeds veel angst dragen in je lichaam. 
 
Door het initiëren van een nieuwe relatie met jezelf, één waarbij je jouw mooie lichaam 
opnieuw kan liefhebben en vertrouwen, start je een gezonde relatie waarbij je jou niet 
langer in strijd hoeft te voelen met jezelf. 
 
De Jade Ei beoefening heeft vele vrouwen geholpen om hun lichaam terug te winnen, 
zelfs na kanker. 
 
Als het borstkanker was, het elke dag aanraken van de littekens met bewuste massage 
(gebruik rozenolie in het mengsel) is enorm voor het transformeren van zelfhaat en 
angst in zelfliefde.  
 
Als het kanker was aan de eierstokken, baarmoeder of elke andere kanker die invloed 
heeft op jouw vrouwelijk lichaam, terug liefde brengen in deze plaatsen is de sleutel tot 
de volgende fase van je genezing. 
 
Sommigen van jullie hebben misschien medicijnen gekregen die jouw oestrogeen 
onderdrukten, die je het gevoel gaven niet meer in contact te zijn met je vrouwelijkheid 
en misschien wel nevenwerkingen hadden zoals vaginale droogte, dunheid, enz. 
 
Je bent op een enorme inwijdingsreis geweest om te komen waar je bent vandaag. 
 
Nu is het tijd om terug plezier te cultiveren, zelfs op de eenvoudigste en kleinste 
manieren, als een levensstijl voor vitaliteit, vreugde en innerlijke vrede.  
 
De eerste stap om dit te doen is jezelf de toestemming geven om je lichaam opnieuw te 
vertrouwen en te genieten van de sensaties van genot, ongeacht hoe klein ze zijn of 
waar ze vandaan komen.  
 
Wanneer je jou meer afgestemd voelt op jezelf en op je plezier,  ga dan langzaam 
verder met de Jade Ei praktijk, deze zal je ondersteunen in het opnieuw hebben van 
een diepe relatie met jezelf. 
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Vertragingen op je pad  

en hoe deze oplossen 
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We zullen dit e-Book eindigen met enkele dingen die ons kunnen vertragen en met wat 
we eraan kunnen doen. 
 
Onderzoek en het doen van deze praktijk sinds het midden van de jaren ‘90 hebben mij 
veel geleerd over wat werkelijk werkt en over wat helemaal niet werkt.  
 
Wat volgt is een overzicht van de top hindernissen die ons proces van openstellen aan 
de volheid van wie we zijn, sensueel en seksueel, kunnen vertragen:    
 
1. Onze geest. Hoe we onszelf zien, ons plezier, seks, enz. speelt een enorme rol in 
het ons al dan niet vrij voelen om onze natuurlijke sensualiteit toe te laten en onze 
seksualiteit te laten ontluiken. Als je negatieve of een remmende soort van 
overtuigingen/ideeën hebt over jezelf en seksualiteit, wil je deze misschien bekijken en 
deze ideeën veranderen naar ideeën die beter passen bij de vrouw die je vandaag bent. 
 
2. Onze levensstijl. De meeste van ons hebben een opgejaagde levensstijl met weinig 
ruimte voor ontspanning en plezier. Eigenlijk, hoe meer dingen we gedaan krijgen van 
onze to-do lijst, hoe meer we de zenuwbanen belemmeren die ons plezier verhogen. Als 
dit waar is voor jou, kijk of je 5 minuten per dag kan nemen om te ontspannen en om 
plezier te hebben. Merk het effect op dat dit heeft op uw welzijn. 
 
3. Seksuele fitheid. Omwille van ons druk-zijn en het hebben van een zitcultuur, 
vernietigen we soms onze eigen seksuele fitness! Een regelmatige Jade Ei beoefening, 
hurken voor een tijdje in plaats van zitten, buikdansen en leuke, creatieve beweging 
maken jou seksueel fitheid!   
 
4. De mening van anderen. Ik vind dat deze heel schadelijk is. Het is belangrijk om 
te onthouden dat “wat anderen over jou denken, zijn jouw zaken niet”. Dit is 
vooral waar wanneer je jou begint beter te voelen en je begint jezelf mooier, stralender 
en levendiger te voelen. 
 
5. Slechte gewoontes. Velen van ons hebben gewoontes die ons verhinderen om 
echt los te laten en onze gevoelens en onze sensualiteit ten volle te voelen. Door deze 
gewoontes te onderzoeken kunnen we traag starten met energie geven aan 
levensverhogende gewoontes (zoals uw Jade Ei praktijk) en het minder doen van 
dingen die jouw energie stelen. 
 
6. Het niet goed doen. Dit kan velen van ons stoppen… maar als je traag gaat en 
stap voor stap, zal je slagen. Als je meer steun nodig hebt, het is hier! Sluit je aan bij 
onze “enkel leden” groep waar er live dagelijks discussie is, waar ik coaching geef en 
vragen beantwoord. Of gebruik mijn andere steunmiddelen (zoals mijn boek en mijn 
online cursus) en haal voordeel uit wat ik jou te bieden heb zodat je jou zelfverzekerd 
kan voelen om vooruit te gaan.  

https://vk250.isrefer.com/go/jadeegg/a296/


Het Illustere Jade Ei 

Waarom vrouwen het zo koesteren & alles wat je nodig hebt om te starten 

www.TheJadeEgg.com  53 

 

 
7. Ik heb geen tijd. Dit is het grootste excuus dat ik hoor, maar het is simpelweg niet 
waar. We hebben altijd tijd voor dingen die bovenaan onze prioriteitenlijst staan. Waar 
sta JIJ op jouw lijst? Door jezelf en je seksuele gezondheid belangrijk te maken, zal je 
ondervinden dat je gemakkelijk en vreugdevol tijd zal maken al was het maar om 5 
minuten per dag te oefenen. 
 
8. Ik ben alleen. Ik hoor dit veel, als je alleen bent, waarom zou je je druk maken? 
Het is van VITAAL belang dat je jouw sensuele/seksuele zelf gezond houdt en dit om 
verschillende redenen: ten eerste, het is waardevol om een goede bekken- en 
hormonale gezondheid te hebben gedurende je hele leven (zoveel lijden en operaties 
zijn te voorkomen door te oefenen)... Ten tweede, door jezelf geïnspireerd en sappig te 
blijven voelen, wordt je magnetisch en aantrekkelijk om in de buurt te zijn.  
 
9. Ik heb een relatie. Ook dit hoor ik veel! Het is ook belangrijk om een manier te 
blijven hebben om jezelf te voeden en niet te kijken naar je partner voor vervulling. Op 
die manier blijf je de polariteit levendig houden die zorgt voor een heerlijke 
verbondenheid. Eigenlijk vinden vele vrouwen die al een tijdje getrouwd zijn, dat de 
oefeningen hun seksuele relatie met hun partner verbetert.
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Echte Jade Ei Verhalen van  

Vrouwen Over de hele Wereld 
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Hieronder vind je getuigenissen van vrouwen over de hele wereld, met veel 
verschillende levenslopen, die bereid waren hun levendige ervaringen over het gebruik 
van het Jade Ei met jou te delen: 
 
De eerste keer dat ik mijn Jade Ei nipte, veranderde er iets binnen in mij en had ik niet 
langer de behoefte om dwangmatig te veel te eten. Het voelt voor mij alsof het Ei me hielp 
om een gat op te vullen dat ik zonder succes geprobeerd had om op te vullen met eten. - 
Naomi Harris 
 
De Jade Ei praktijk is nu de plaats om naartoe te gaan wanneer ik mij onbegrepen voel 
door de wereld of door mezelf. Op vandaag zijn mijn angst en eenzaamheid afgenomen en 
volkomen hanteerbaar. Wetend wat het Jade Ei voor mij kan doen, het troost mij en het 
geeft me moed om meer te vragen in mijn leven. - J. Eriksen 
 
Het Jade Ei is een Heilig Ritueel geworden voor mij. De eerste keer dat ik het Jade Ei in 
mijn hand hield, wist ik intuïtief dat transformatie zou plaatsvinden. Ik heb geleerd om alle 
sensaties, plezier en erotische scherpe kantjes dat het Jade Ei mij geleerd heeft, te vieren. 
Ik ben vrij om lief te hebben, te spelen en te aanbidden alles wat Goddelijk Vrouwelijk is 
aan mijn lichaam. - Cindy Hively  
 
Ik gebruik mijn Jade Ei ongeveer een jaar en ik ben vol ontzag over het ontwaken dat mijn 
yoni ervaart. Ik ben intuïtiever, meer ontspannen en aanvaard meer mijn levenservaringen. 
Ik was het gewoon om me verdoofd te voelen en nu ervaar ik fysiek genot als ik yoga doe 
of als ik afstem op mijn lichaam, altijd en overal. - Beatris 
 
Aanvankelijk was ik verbaasd dat al na 30 dagen oefenen met het Jade Ei mijn menstruatie 
verminderde met 2 dagen. Dan ervaarde ik geleidelijk dat de Jade Ei praktijk (en het 
innerlijke werk dat gepaard gaat met de oefeningen) helpt met de genezing en integratie 
van mijn verleden. Na verloop van tijd, terwijl ik het puin aan het opruimen was, vond ik en 
was ik in staat om gecenterd te blijven, verbonden met mijn eigen waarheid en gevoelens 
in verschillende emotioneel uitdagende situaties. Dus, algemeen leef ik een authentiekere 
versie van mijzelf. Ik voel ook dat mijn intuïtie versterkt is. – M.D.  
 
Mijn Jade Ei praktijk is van CRUCIAAL BELANG  voor deze lage libido kwestie! Niets heeft 
mij meer geholpen dan mijn Jade Ei praktijk, zelfs hormoonvervangende therapie (HRT) 
niet, wat ik niet meer doe. - P.H. 
 
De Jade Ei Praktijk is een totale spelwisselaar geworden in mijn leven. Ik wist niet dat ik 
symptomen van de menopauze kon veranderen zonder medicijnen, hormoonvervangers of 
zonder mezelf volledig in de steek te laten. Ik ben nu een zeer vreugdevolle, sappige, 
levendige Godin in de postmenopauzale bloeitijd, vrij van symptomen, ten volle genietend 
van mijn sensuele en seksuele plezier. - Judy Little 
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Ik deed de hart/yoni ademhaling en ik hou ervan… Ik doe dit sinds je het voor het eerst 
introduceerde aan ons in de Jade Ei Praktijk. Ik doe dit iedere ochtend en voel me werkelijk 
vredig.- Tina E. 
 
Het Jade Ei is een eenvoudige manier om een ritueel te maken van de vruchtbare fase van 
mijn cyclus. En het voordeel van deze persoonlijke vruchtbaarheidsrituelen op mijn 
creatieve werk is diepgaand. - Shara Raqs 
 
Het Jade Ei ontwaakte mijn ware kracht van wie ik ben. Ik vond de weg om echt verliefd te 
zijn op mijn lichaam. Het heeft niet alleen mijn bekkengebied versterkt, maar mijn hele zijn. 
Het ontwaakte wat ik dacht blijvend ondergronds te zijn gegaan: tonus en het versterken 
van de spieren, weefsels, zenuwen en de energie in mijn yoni en bekken waarvan ik niet 
wist dat het bestond. Het Jade Ei leerde mij om ja te zeggen tegen mijzelf. En ik ben net 
begonnen. - Lisa Weinstein 
 
Ik startte ook met het werken met het Jade Ei en ik hou ervan!! Het gaat traag: het blijft er 
niet heel lang in, hoewel ik er met succes al eens mee geslapen heb. Ik merk een 
verhoging op van mijn gevoeligheid & ik had een extatisch orgasme met mijn vriend 
afgelopen nacht.  - E.G. 
 
De meest krachtige oefening tot nu toe is misschien wel de eenvoudigste. Eén hand rust op 
mijn yoni en de andere op mijn hart en voelen dat ze één zijn. Het is één van de warmste 
en dankbaarste gevoelens die ik ooit had. - Karin Grand 
 
Ik draag het Jade Ei nadat ik door mijn vriend geïntroduceerd werd aan jouw boek en jouw 
praktijk en ik moet zeggen, IK HOU ERVAN!!! Het maakte mijn seksleven zoveel beter en 
mijn orgasmes zijn frequenter en duren langer. En niet te vergeten, mijn stemming 
verandert in een totale gelukzaligheid en vreugde wanneer ik het Ei draag. - Aleksandra W. 
 
Dank u voor jouw mooie woorden en wijsheid. Ik heb het laatste uur in tranen 
doorgebracht. Je bevestigde mijn gevoelens. De woorden te voelen, ik ben niet gebroken…. 
Ik ben niet onbekwaam… Die woorden bevestigd horen… Eerst om in staat te zijn om mijn 
diepe gevoelens te uiten en nu in het horen van jouw woorden, laat ik deze gedachten 
los…bewegende energie… Ik voel nu dat mijn lichaam het Ei roept…dat is hoe ik het voel… 
een thuiskomen misschien… mijn reis met het ei brengt al genezing in het liefhebben van 
mijn mooie zelf,  gewoon hoe ik ben. - Sandy P.  
 
Sinds het gebruik van het Ei tijdens de laatste 12 maanden, is het voor mij 100 % evident 
dat hoe vroeger een vrouw het Jade Ei intiem leert kennen en gebruik maakt van de kennis 
ervan, hoe vroeger haar lichaam toelaat de vele misvattingen los te laten die gestaag 
opgebouwd werden door de jaren heen, dat dit goed van pas zal komen tijdens deze 
cruciale periode van de menopauze wanneer ze overgaat naar de “wijze oude vrouw” fase 
van haar Zijn. Het Ei zal haar tonen dat ze het feit niet hoeft te geloven dat haar 
vrouwelijkheid en sensualiteit nu zal verschralen en slapen, maar inderdaad vitaal en 
levendig zal blijven en haar zal brengen naar de volheid van haar eigen Goddelijke 
Vrouwelijke Kracht. - Libby Dartez 
 

https://vk250.isrefer.com/go/jadeegg/a296/


Het Illustere Jade Ei 

Waarom vrouwen het zo koesteren & alles wat je nodig hebt om te starten 

www.TheJadeEgg.com  57 

 

“Regelmatige Jade Ei beoefening heeft zeker mijn orgastisch potentieel verbeterd en 
maakte mij bewuster van mijn bekkengebied. Ik ben er vrij zeker van dat het ook heeft 
bijgedragen aan het feit dat ik nooit meer urineweginfecties of candida problemen gehad 
heb, iets waar ik vroeger last van had,  omdat het immuunsysteem van mijn yoni versterkt 
werd.” - Sofia 
 
Met betrekking tot mijn beoefening, deed ik de 1,2,3 Bliss  zoals je aanbeveelde samen met 
veel andere bekkenbodem oefeningen. Het heeft een verschil gemaakt in mijn stress 
incontinentie en blaas gevoeligheid - N.L. 
 
Voor mij is de pijn in mijn onderrug verminderd, misschien was het omdat het gebruik van 
het Jade Ei mij bewuster maakte van mijn bekkenpositie, ik realiseerde mij dat ik stapte en 
mezelf draagde met veel spanning in mijn bekken. Ook mijn menstruatiepijn werd minder 
en minder en in het algemeen werd ik heel bewust van mijn cyclus, zelfs meer dan vroeger 
omdat ik zo intiem was met mezelf en meer keek in mijn slip om te controleren op 
bloedverlies, enz. - Maxine Astorga 
 
Een Jade Ei in combinatie met oefeningen en instructies die Saida voorziet, zijn als een 
draagbare fitnessruimte voor jouw yoni,  waardoor je sterke, soepele spieren krijgt waarvan 
je nooit wist dat je ze had. - MT 
 
Op professioneel niveau ben ik een Bevallings Opvoeder en een Zachte Geboorte 
Beoefenaar en ik zie dat vele vrouwen geen verbinding hebben met hun bekken, hun 
baarmoeder. Ik zie dat bevallen heel moeilijk is, soms traumatisch en soms vol uitdagingen. 
Wanneer ik Saida’s werk ontdekte, wou ik het onmiddellijk delen met iedere zwangere 
vrouw. Haar werk neemt je mee in je lichaam, opent de kanalen en creëert een plaats voor 
een bekrachtigde, dynamische geboorte. Wat Saida onderwijst zou aan iedere vrouw 
geleerd moeten worden, in het bijzonder voor ze een bevalling ervaart. Ik geloof dat haar 
werk belangrijker is dan bevallingseducatie. Als we vrouwen kunnen laten verbinden met 
hun lichamen, wanneer het op bevallen aankomt, zijn we halverwege. - Lael Stone 
 
Door te luisteren en deel te nemen aan uw seminaries, had ik een enorme doorbraak door 
jou en ben ik nu op zoek naar hoe ik deze schaamte kan loslaten en hoe ik mezelf, mijn 
lichaam en mijn leven lief kan hebben. Zonder jou te horen, ben ik eerlijk gezegd niet zeker 
of ik deze grote doorbraak zou gehad hebben. Ik ben op weg om opnieuw volledig te zijn 
en dat is geweldig. Oh, en omdat ik je vond, ging ik van maat 15 naar maat 8! Hartelijk 
bedankt! - A.T. 
 
Het Jade Ei heeft me immens veel geleerd over mezelf en mijn lichaam. Het leerde mij dat 
als het erop aankomt om me met mezelf te verbinden, ik het los moet laten om “het een 
doel te maken”. Voor mij gaat het allemaal over “voelen”, “het simpel houden” en “het 
loslaten van verwachtingen”. Dit is  een prachtige praktijk geweest waarbij mijn lichaam de 
leraar is en mijn geest de student en hoe meer ze met elkaar verbonden zijn, hoe 
stralender ik me voel! - Gladys B.
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Wat is het volgende? 
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Ik vertrouw erop dat dit e-Book je diepere inzichten, begrip en vertrouwen heeft 
gegeven in het onderwerp van het Jade Ei. 
 
Ik heb ervan genoten om samen met jou deze reis te maken en ik zie ernaar uit om je 
verder te steunen. 
 
Er zijn verschillende manieren waarop dit kan gebeuren: 
 
Mijn Website. Als ik één van je vragen niet beantwoord heb in dit e-Book, voel je vrij 
om mijn website te doorbladeren. Ik  heb daar extra video’s over het Jade Ei dat je 
inzichtelijk kan vinden:  www.TheJadeEgg.com 
 
Mijn boek. De Sensuele Vrouw3 gaat veel dieper in op zowel de levensstijl van een 
succulente vrouw alsook in het geven van meer dan 60 oefeningen die je kan doen met 
het Jade Ei (waaronder een hoofdstuk over vrouwelijke ejaculatie). Je kan hier een 
exemplaar bestellen: SaidaDesilets.com/store of je kan de e-Book versie vinden in 
Kindle, Kobo en Nook (De audio versie is op iTunes en Amazon).  
 
Online Cursus. Meesterschap over het Jade Ei – De Ultieme Cursus voor een 
Levenslange Gezondheid van het Bekken & Diepgaand Plezier4. Deze 8 weken durende 
cursus is ontwikkeld om jou een diepere beoefening en heerlijke inzichten te geven 
door video en audio begeleide wekelijkse lessen. Er is ook een forum waar je vragen 
kan stellen en direct feedback krijgt, af en toe lanceer ik dit als een LIVE cursus waarin 
LIVE gesprekken geïmplementeerd worden samen met de geautomatiseerde cursus. 
JadeEggMastery.com 
 
Eén-op-één Coaching. In het zeldzame geval dat alle andere middelen falen, is het 
mogelijk om een rechtstreekse coaching met mij aan te vragen. Je kan hierover meer 
details krijgen door naar mijn site te gaan en ons direct te contacteren:  
www.SaidaDésilets.com/contact 
 
Ik wil dat je slaagt want hoe levendiger je bent en hoe meer je vervuld bent met 
plezier, hoe geweldiger deze wereld wordt. 
 
Het zijn geïnspireerde mensen die de energie en het enthousiasme hebben om de 
grootste veranderingen te brengen in deze wereld. 
 
Wie je bent als persoon, wat je werkelijk belichaamt in jou, heeft meer impact op 
degene die je liefhebt en degene rondom jou dan je voor mogelijk houdt. 
 

                                                 
3 Bestellen kan bij Anja Thorrez via mail: anja@jadenv.be - prijs boek "De sensuele vrouw": 22,95 € 

+ verzendingskosten. 
4 niet beschikbaar in nederlands 
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Dit geldt vooral als je een moeder bent of iemand die voor anderen zorgt. 
 
Dank je wel om jezelf te zijn. 
 
Dank je wel om mij te vertrouwen. 
 
Dank je wel om bereid te zijn een zo mooi mogelijke, ontwaakte en diep levende vrouw 
te zijn. 
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