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Hej. Mit navn er Saida og jeg er glad for at møde dig.
Det kræver mod og sensitivitet, at undersøge noget som virker ukendt eller
nyt, især når det handler om at udforske dit eget sensuelle/seksuelle væsen.
Så tillykke med det første skridt!
Jeg har designet denne ebog, for at ruste dig og give dig den information du
skal bruge, både når du skal købe og for at få success med, at bruge et jade
æg.
Jeg ved hvor overvældende det kan være, at finde sandfærdig og korrekt
information om jade ægget, og for at være ærlig, tankerne om hvor lidt man
alligevel kan stole på det man læser.
Jeg håber derfor, at denne lille ebog vil give
dig mere selvtillid, og inspirerer dig til at
hoppe ud i en af de mest stærkt
transformerende
træninger du kan praktisere, for dit eget
sensuelle/seksuelle velbefindende.
Jeg har også inkluderet et par sider
med vidnesbyrd, så du kan høre
direkte fra kvinder som allerede har
taget det modige skridt frem mod, at
tage kontrol over deres lyst og
seksuelle vitalitet.
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Forord
Jeg tror på en holistisk tilgang til seksualitet, hvor alle facetterne af et
menneske – krop, sind, hjerte og sjæl – er sidestillet for at kunne fungere
optimalt.
Når kvinder har barriere, i et eller flere af disse områder, bliver konsekvensen
manifesteret i en frakobling – oftes hvor sindet lukkes af fra kroppen.
Gennem Jade Æg træning, demonstrere Saida hendes geni når hun facilitere
en genopbygning af den forbindelse.
Saida er både en dygtig underviser og en tillidsvækkende rådgiver, I sit
arbejde med at tilbyde en brilliant metode, hvor man både lære om og lære at
forbinde sig med, sin indre visdom og bevisthed.
Jeg mener det er livsvigtigt for en kvinde, at skabe forbindelse med sig selv,
og forstå hvad der sker i hendes seksuelle anatomi, for at kunne helbredes og
skabe fremskridt.
Jade Æg træningen strækker sig meget længere, end blot en simple toning af
bækkenbunden, eller en stimulering af følsomme væv, den er en stærk
vejviser til selvforståelse, selvaccept og egenkærlighed.
Debra Wickman, MD, FACOG
Gynækolog, Fellowship-trained i Kvindelig Seksuel Medicin
AASECT-certificeret Seksualitets Rådgiver
Grundlægger af “Gynecologic Approach to Sexuality Counseling”
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Hvem er Saida?
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Før vi starter… Hvem er Saida?
Eftersom vi ikke kender hinanden, vil jeg gerne fortælle dig lidt om mig selv,
og hvorfor jeg er kvalificeret til, at være din guide på denne del af din rejse.
Det var i 1995 jeg første gang
faldt over den mærkelige ide, at
putte et æggeformet stykke Jade
op i min vagina. Selvom jeg
syntes det var lidt mærkeligt,
vidste jeg også, at jeg virkelig
gerne ville lære en metode, som
både ville bidrage til mit seksuelle
helbred, samt hjælpe mig med at
lære at differentiere med hensyn
til parforhold og sex.
Efter nogle ærlige forsøg på at
følge et par Taoist bøger om
kvindelig seksualitet (begge
skrevet af mænd), hvor ægget
skød tværs gennem rummet som
en torpedo, og med en partner så
stiv af rædsel over disse bøger at
han nægtede så meget som at lægge finger på dem, lagde jeg træningen på
hylden, til en anden god gang.
Efter en smertelig kærstesorg, vendte jeg i 1998 tilbage til Jade Æg træningen
og mødte en lærer (en anden mand), som delte nogle meget simple måder, at
bruge Jade Ægget på. Jeg fandt hans metode ligeså overraskende, som
bøgernes havde været. Faktisk havde han fundet sin information i præsis de
samme bøger, som havde forvirret mig i først omgang! På trods af dette var
jeg stadigvæk overbevist om, at der lå noget andet gemt, i denne sære lille
træning.
Så istedet for at følge ‘Æggestokke Kung Fu’ instruktionerne besluttede jeg
mig for, at følge min egen krops visdom, og hej ho, det kom der nogle
fantastiske insigter og øvelser ud af.
Spol frem til 2001, hvor jeg trænede meget målrettet (3 timer hver eneste
dag, hele året rundt!) og oplevede kvinder som bad mig, “fortæl hvad det er
du gør, for hvad end det er, får det dig til at se fantastisk ud”. Det var på dette
tidspunkt at jeg begyndte at dele min tilpassede version af Taoistisk træning
og mine klasser blev hotte som steppebrand!
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I 2002 tænkte jeg at jeg havde brug for at blive certificeret i det system som
jeg brugte som grundlaget for mine ændringer. Jeg blev ikke blot certificeret,
men grundlæggeren, Mantak Chia (forfatteren til en af de originale bøger som
jeg tidligere har nævnt) inviterede mig, til at besøge hans center i Thailand, for
at dele min version af Jade Æg træningen. Han var enig i at den havde brug
for tilpasning til det mere feminine og han imødekom og støttede mig i de
modifikationer som jeg havde fundet frem til.
Det var på dette tidspunkt at jeg mødte Dr. Rachel Abrams. Hun og jeg
udvekslede mange indsigter omkring træningens påvirkning af bækkenbunden,
vaginal sundhed, orgasme og den hormonelle sundhed for kvinder. Disse
diskutioner medvirkede i hendes samarbejde med Mantak Chia, som
resulterede i bogen, ‘Den Multi-Orgasmiske Kvinde’ (The Multi-Orgasmic
Woman).
2004 markerede min opstart af "The Desilets Method" til kvinder i hele verden,
og den blev modtaget med åbne arme og inspirerende entusiasme. I 2006
besluttede jeg at det var tid til at dele de indsigter og øvelser som jeg var nået
frem til gennem både min personlige træning og mit arbejde med tusindvis af
kvinder over hele verden, og jeg udgav min bog ‘Fremtoning af den sensuelle
kvinde – Vækkelsen af vores erotiske uskyld’ (Emergence of the Sensual
Woman - Awakening Our Erotic Innocence).
Jeg fandt ud af, at det er en ting at undervise i en teori, men en helt anden at
tilpasse den, når du står ansigt til ansigt med kvinder og får deres direkte
tilbagemeldinger på, hvad der virker og hvad der ikke gør. Deres sårbarhed og
ærlighed påvirkede den videre udvikling af min Désilet Metode.
Jeg havde besluttet at effekten af denne træning var et research projekt
værdigt og startede et pilot studie, som undersøgte virkningen af Jade Æggets
træningen, på kvinders psyko-seksuelle helbred. Forsvaret af min research
blev brugt til, at fuldende kravene til min PhD i transpersonlig psykologi. (Hvis
du er interesseret i at læse min afhandling, er du velkommen til at kontakte os
angående en kopi).
Dette var et kæmpe skridt i min forståelse af kvinder og deres sekualitet.
Faktisk var et af resultaterne, så uventet og overraskende, at det ændrede
hvordan jeg deler min information for evigt (jeg vil dele nogle af disse indsigter
i denne bog!).
Mens min træning og research forsætter løbende, samtidig med at jeg arbejder
på min uddannelse, har jeg haft æren af at bidrage til to af Dr. Christiane
Northrups bøger, ‘Den hemmelig lyst i overgangsalderen’ (The Secret Pleasure
of Menopause) såvel som den reviderede udgave af ‘Kvinders kroppe, kvinders
visdom’ (Women’s Bodies, Women’s Wisdom).
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Mødet med Dr. Northrup havde en instumental påvirkning af min forståelse,
såvel som min evne til, at nå flere kvinder end nogen sinde før. Jeg er for evigt
taknemmelig for hendes dybe visdom, og hendes anerkendelse af vigtigheden
af denne træning, til at ruste kvinder som seksuelle væsner.
Gennem min karriere har jeg mødt og undervist doktorer, Phd’er,
sygeplejersker, advokater, militær kvinder, yogalærere, atleter,
karrierekvinder, jordmødre, sex undervisere, terapeuter og mødre.
Hver og en af disse titusindvis af kvinder har rørt mit liv og påvirket dybden af
min forståelse af hvor dybdegående og effektiv denne træning faktisk er…når
den er udført på rette vis.
Og ja, der er en rigtig måde og en forkert måde…jeg har set hvad der sker når
kvinder er misledt og det vil jeg ikke have sker for dig!
Jade Ægget er ikke et hurtigt fix sex legetøj, men i stedet et meget potent
redskab til transformation.
Til denne dag forsætter jeg min egen træning. Jeg tog engang en kort pause
hvor jeg forsøgte at leve uden den. Jeg oplevede at jeg var mere lukket,
mindre saftig, og mere modtagelig overfor at komme i ubalance.
Jeg har dedikeret størstedelen af mit voksne liv til at studere og træne med
Jade Ægget og jeg er glad for at kunne dele med dig hvad jeg har lært i håb
om at din rejse kan blomstre med lethed, glæde og blivende transformation.
Alt hvad du får i denne bog, i mine videoer og kurser, er alt sammen blevet
testet og forfinet til hvad jeg tror, er det mest potente og brugbare, for at du
kan få success med Jade Ægget.
Klar til at start? Lad os komme i gang!
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Hvad er Jade Ægget?
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Lad os starte med de fysiske fakta om Jade Ægget.
Jade Ægget består af ren
Canadisk nephrite Jade, som er
hugget ud til en lille æggeform.
Det har et hul boret gennem det,
så man kan trække en ren tråd
gennem det og på den måde
kontrollere sine oplevelser, fra
øvelse til udtrækning. Med tiden
og mere øvelse vil du sjældent
have brug for tråden, bortset fra
til de mere avancerede øvelser.
Og nu HVORFOR JADE?
Hvorfor skal jeg vælge Jade, når
der er så mange forskellig typer
krystaller på markedet?
For det første vil jeg hellere have noget naturligt materiale i min krop, end
noget syntetisk.
For det andet, kvarts, obsidian, og de fleste andre sten som findes som æg,
har en krystallinsk struktur. Krystallinske strukturer er porøse og derfor
modtagelige overfor at fange og holde på bakterier og urenheder, og er derfor
ikke anbefalelseværdig til indvortes brug.
Jade består ikke af en krystallinsk struktur, men har i stedet sammenvævende
fibre som gør at det ikke er porøst.
En anden fantastisk karakteristik af ren Jade er, at det opvarmes meget hurtigt
til din egen kropstemperatur, hvilket gør det meget behageligt at bruge. Plus,
det er så hårdt at du kan tabe det, uden at det smadrer i en million små
stykker. Dette er meget vigtigt, fordi det er uundgåeligt at tabe Jade Ægget
mindst en gang, hvis ikke flere. Det er sket for de fleste af os, og har ført til
mange humoristiske historier som er blevet delt, både i klasser og i tråde på
vores private Facebook gruppe.
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Jade og Energi
For de af os som er interesseret i Jade Æggets energis egenskaber, er der
nogle fascinerende traditionelle tanker omkring denne sten.
For kineserne er Jade en meget stærk helbredende sten. Den er kendt for at
beskytte brugeren fra negative energier. Jeg syntes denne ide er fascinerende,
særligt når vi bruger Jaden i vores vaginaer.
I den Mayanske tradition, er Jade også betragtet som en hellig healende sten,
som blev brugt til at forbinde familiemedlemmer med hinanden når de var
adskilt.
Som en energileder gør Jadens kvalitet, at den skaber en rolig jordforbindelse
og udrenser, hvorimod kvarts krystaller er tilbøjelige til at forstærke din
følelsmæssige tilstand.
Det er derfor at Jade, energimæssigt set, er en meget støttende ædelsten til
brug ved healing og transformation.
Jade optager også din energi og kan endog skifte en smule farve.
Da jeg først startede denne træning, blev jeg mere modtagelig overfor andre
menneskers energi og begyndte at værdsætte at have et lille ‘skjold’ i mit
seksuelle center, særligt når jeg var i situationer, hvor der ubevist blev brugt
seksuel energi.
Uanset grunden, traditionel eller ny, er Jade et utroligt anker i en træning som
medfører, at du får de mest dybfølte oplevelser af dig selv, kærlighed og lyst.
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Hvem kan bruge det?
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Jade Ægget kan bruge af dig. Faktisk kan det bruges af:
• en kvinde af hvilken som helst alder, som er interesseret i et helt liv med
strålende bækkenbundshelbred, samt en følelse af at leve i egen krop og
mærke sin sensuelle/seksuelle natur.
• en kvinde som gerne vil mærke sin krop og tage fornuftige valg, når det
kommer til intime forhold.
• en kvinde som har brug for at komme sig over et traume, som har efterladt
hende lukket ned, skamfyldt, såret eller bange for sit eget seksuelle væsen.
• en kvinde som gerne vil have et barn.
• en kvinde som gerne vil komme sig over en fødsel.
• kvinder som gerne vil forstå peri-overgangsalderen, overgangsalderen og
post-overgangsalderen, og skabe den mest saftige tid i deres liv.
• kvinder som har glemt at
opfyldelse af seksuelle
behov, er livsvigtigt for
deres velbefindende.
• kvinder som elsker sex.
• kvinder som hader sex.
• kvinder som føler sig
skræmte eller frustrerede
over orgasme.
• kvinder som elsker
orgasme og som gerne vil
vide mere.
Grunden til hvorfor du begynder træningen er ikke vigtig, kun at du føler dig
kaldet til at undersøge og forstå, dit sensuelle/seksuelle jeg endnu bedre.
Der er faktisk kun en slags kvinder, som ikke egner sig til denne træning, og
det er dem som forventer et hurtigt fiks, uden at ofre en indsats, for at opnå
stor transformation.
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Hvad handler al postyret om?
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Hvorfor skal vi besvære os med at bruge et Jade Æg?
Første og fremmest fordi fordelene er talrige!
• Bækkenbundshelbred
• Hormonelt velbehag
• Vaginalt helbred
• Adgang til en større del af vores lystpotentiale.
• Mere lyst, flere orgasmer!
• Healing af gamle sår
• Vækkelse af slumrende ‘lyst punkter’
• Genvindelse af helbred efter fødsel og operation
• Helbredelse af stress inkontinens
• Helbredelse af tørhed og udtynding i skedevæggen
• Helbredelse af kronisk skedesvamp og blæreinfektioner
• Forebyggelse af vaginal/genitalprolaps
• Bedre seksuel kontrol
• Hjælper mod spise lidelser
• Hjælper mod overforbrug i forbindelse med følelsesmæssig
belastninger
• Forøgelse af libido
• Og meget, meget mere!
Men for at nyde godt af disse fantastiske fordele, er det vigtigt at notere sig, at
Jade Ægget i sig selv er ikke særlig effektivt, med mindre du ved HVORDAN du
bruger det rigtigt.
Der er en del Jade Æg pakker der påstår at du skal bruge en serie af æg I
forskellige størrelser og vægt, for at forbedre dit bækkenbundshelbred.
Men her er sandheden: Det er information fra mennesker som er gode til
markedsføring og som ved meget lidt om den virkelige træning.
Bare at proppe ægget ind og så forvente mirakler er lidt langt ude.
Det her er ikke en hurtig fiks metode, så hvis du gerne vil have dine problemer
mirakuløst forsvinder og transformeret ved et klik med fingrene… bliver du
uden tvivl skuffet.
Når det så er sagt, kan du opleve resultater, ved blot at træne bare 5 minutter
per dag.
De resultater du vil opnå starter med TONE, men der er to andre effekter af
træningen, som vil føre til eksponentiel transformation.
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Lad os først kigge på tone, og så udforske de to andre essentielle komponenter
for en succesrig træning med et Jade Æg.
TONE:
Tone er godt.
Tone medvirker til bedre sex og en sund bækkenbund, men når jeg bruger
ordet TONE, referere jeg ikke til super hårde muskler, men istedet en type
muskler som har styrke og modstandskraft, lidt ligesom en trampolin.
Faktisk kan for meget toning skabe ar og endda blokere nogle af nerverne i dit
lyst system og skabe den modsatte effekt: Mangle på følelse og atrofi!
Så, for at balancere tone, er vi også nødt til at træne SMIDIGHED.
SMIDIGHED:
Dette handler om vores evne til at blødgøre og smelt os åben med vilje! Jeg
taler ikke om atrofiere muskler (muskler som er underudnyttede og som derfor
ikke fungere korrekt), men om evnen og villigheden til, at åbne op og blødgøre
sig fuldstændig.
Evnen til at “smelte” din bækkenbund er essentiel for lyst!
Det vil forøge fornemmelsen OG det er en nødvendig ingrediens for orgasme.
Jeg har oplevet mange fitness trænere og atleter, som ikke kan få orgasme,
fordi de har for høj en grad af bækkenbundstoning! De er ikke i stand til at
slappe af på klimaksets punkt og flyde med ind i den udsøgte oplevelse af
orgasme.
Så min metode træner din vagina og bækkenbund til at have styrke MED
smidighed.
Men, der er en tredje komponent som ofte glemmes, faktisk er det få
mennesker som kender til den. Den er ligesom forskellen mellem dygtighed og
kunst.
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BEVÆGELIGHED:
Bevægelighed bliver brugt når vi refererer til vores fingre og vores evne til at
bevæge dem uafhængigt af hinanden.
Jeg bruger udtrykket “vaginal bevægelighed” fordi det der sker er, at du lærer
hvordan du bevæger de forskellige lag i din bækkenbund, på sådan en vis, at
det kan føles som om du “spiller på fløjte”, så at sige.
Denne evne er afgørende for lysten.
Den hjælper til at nye nerver kan vokse, LYST nerver som vil give dig adgang
til en større række fornemmelser og en større variation af orgasmer.
Den har hjulpet kvinder med at opdage at samleje er en exceptionel oplevelse,
fordi hun selv har evnen til, at mærke sin lyst komme indefra og ud!
Side-effekterne for din partner er også ret dejlige.
Kvinder har været i stand til, at helbrede stress inkontinens med denne
træning.
De har været i stand til, at gå fra aldrig at få en orgasme, til at få fulde
kropsorgasmer.
De er gået fra at være udtørret og have smertefuld sex, til at have en godt
selvsmurt yoni (det kvindelig kønsorgan) og til at nyde sex igen, efter mere
end et årti med lidt eller ingen sex.
Kvinder har genvundet deres sunde før-fødsel bækkenbund efter at have født.
Kvinder har lindret menstruationskramper og mindsket stærke smerter.
Der er mange forbløffende effekter ved at bruge Jade Ægget.
Og her er hvorfor: Vi er en siddende kultur.
Og når vi sidder så meget som vi gør, atrofierer vi
vores bækkenbund (gør vi vores underliv usundt).
Ved at have et helt specifikt sæt øvelser, kan vi
udligne den negative effekt af at sidde for meget.
Det samme er tilfældet med lange oprejste
perioder, hvilket også kan have en svækkende
aftrofi effekt.
Øvelserne hjælper med at øge blod- og lymfe cirkulationen gennem dit
underliv, hvilket øger din vitalitet og giver modstand til ubalancer.
www.TheJadeEgg.com
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Jeg plejede at få kronisk svampe og blæreinfektioner og de forsvandt
efter en vis mængde tid og træning…og det er sjældent at jeg får dem nu
(De kommer igen indimellem hvis jeg bliver gal, men vi kommer tilbage
til at tale om dine følelser og deres virkning på din seksuelle sundhed og
lyst, i et andet kapitel).
Nogle gange kan jeg godt lide at referere til vores kønsdele som den
‘Sovende Tornerose’ og elsker hvordan øvelserne rent faktisk vækker dele
af dit lyst system, som har sovet det meste af dit liv!
Jeg ved af personlig erfaring at det er muligt at opnå udsøgt lyst, ikke
bare i nogle områder af din vagina, men i den hele!
Som du kan høre, er jeg meget begejstret på dine vejne.
Gang på gang har jeg hørt fra kvinder som udfører min metode: “Hvorfor
bliver unge kvinder ikke oplært i dette? Jeg ville ønske jeg havde lært
dette for lang tid siden!!”
Jeg har haft partnere som har takket mig og set ægteskaber pludselig
blusse op igen.
Jeg har også oplevet kvinder som
endelig har forladt forhold med
overgreb
og som er begyndt at leve et nyt liv
for sig selv, som har forstået at de
er
værdifulde og fortjener dyb respekt
og ærbødighed.
Alle disse ting og meget mere
venter dig, når du begynder
din rejse med Jade Ægget.
Og det bedste af det hele?
Du er ikke alene.
Der er titusinder af
kvinder over hele verden
som også har sagt JA! til
at føle sig og være seksuelt
suveræn.
Vil du?
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Køb af Jade Æg
(& hvilke faldgruber at undgå)
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I det her afsnit vil jeg give dig nogle vigtige
ting at overveje, før du køber dit eget Jade Æg.
1. Brug kun certificeret REN Nephrite Jade:
Insister på kvalitet. Mange sælgere sælger
andre sten og kalder det Jade, nogle vil endda
‘farve’ deres æg for at give dem en mere ‘jade’
lignene farve.
2. Du har kun brug for et æg: Lad være med at
bekymre dig om alle de udvidede pakker, du har kun
brug for et
Jade Æg og at lære HVORDAN man bruger det korrekt, så vil
du få succes meget hurtigere og på en balanceret måde, som er
sund for dit underliv og kønsdele.
3. Undgå store mirakel løfter: De er for gode til at være sande. Når
det kommer til Jade Ægget, er det god gammeldags træning som vil
give dig de blivende resultater og hjælpe dig med at skabe et sundt
underliv og lystfølelse for livstid.
4. Jade Ægget kan ikke helbrede alle dine følelsesmæssige problemer:
Selvom mange mennesker vil love dig dette, ved de ikke hvad de taler
om, uanset hvor overbevisende deres argumenter er. Denne træning vil
få dig i kontakt med dig selv og assistere dig med at opdage dine gaver,
og hvordan du kan trække visdom ud af tidligere oplevelser, men den
vil ikke udslette eller ændre hvad der allerede er sket, ej heller gøre dig
lykkelig 24/7 for evigt og altid. Du er et følelsesmæssigt væsen, vær
taknemmelig for at du har følelsesforhold til livet. Det er værdifuldt og
ligeledes er du.
5. Jade Æg løser ikke dine seksuelle problemer: Selvom det tit bliver
promoveret som en mirakelkur, er det det ikke. Men gæt engang? Din
villighed til at træne så ofte som det føles dejligt for dig, vil bidrage med
at åbne din krop i din egen tid og hjælpe dig med at opnå større og større
lyst og samtidig belyse hvad der virker og hvad der ikke virker for dig.
Og det er meget kraftfuldt fordi det er DIG der gør det, ikke det inaktive
Jade Æg.
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6. Vægtløftning med din vagina er farligt: Med mindre du har en instruktør
som arbejder direkte med dig og som også forstår dit underlivs skøbelige
natur, kan det være skadeligt for dig at løfte vægte med din vagina. Det vil
måske føles spændende at have ‘superstærke’ vaginal muskler, men som du
allerede ved, kan styrke uden smidighed være skadeligt for dit underlivs
sundhed og lystfølelse.
Så til at starte med, lad være med at bekymre dig om al interessen for vaginal
vægtløftning, og koncentrer dig i stedet om at genopbygge et dybt somatisk
forhold til din vagina og bækkenbund.
7. Sørg for at det er boret: Du skal føle dig selvsikker og i et snuptag kunne
fjerne Jade Ægget, uden at bekymre dig eller gå i panik hvis det bliver
siddende fast indvendigt. Et boret æg betyder at du kan bruge en frisk snor
(hvilket er essentielt af hygieniske årsager!), hver eneste gang du bruger det,
og sikre dig en nem måde at fjerne Jade Ægget (se side 26 for flere detaljer).
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Sådan forbereder du dit Jade Æg
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Det følgende er en trinvis gennemgang af, hvordan du forbereder dit Jade Æg
til brug. Bagefter kommer der et afsnit om, hvordan du forbereder dig selv før
din træning.
Forberedelse af Jade Ægget:
1. Du skulle gerne have modtaget en piberenser, sammen med dit Jade Æg.
Brug piberenseren til at rense det borede hul i jade ægget, for at sikre, at der
ikke sidder nogle rester tilbage i hullet. BEMÆRK: hvis ikke du modtog en
piberenser, er det ikke noget at bekymre sig om, rensningen er et
ekstra trin som kan udelades.
2. Tag det rensede Jade Æg og læg det i en gryde med koldt vand fra hanen,
sørg for at der er et par centimer vand der dækker Jade Ægget.
3. Varm vandet op, præcis som hvis du ville koge et almindeligt æg.
4. Lad vandet koge i 10 minutter.
5. Tag ægget ud med en ske og lad det køle af. LAD VÆRE AT BRUGE DET FØR
DET ER KØLET HELT AF. Pas på du ikke kommer til at brænde dig selv.
6. Klip et mål tandtråd uden smag eller silketråd af, på længde med din
udstrakte arm.
7. Du får måske brug for at lægge tråden dobbelt og sno den, for at få den
gennem det borede hul i Jade Ægget.***
8. Sørg for at slå knude på de løse ender og sikre dig, at knuden ikke sidder
ved siden af ægget, men for enden af snoren, så langt fra ægget, som det er
muligt at have den.
9. Hvis ikke du skal bruge det nu, så læg det tilbage i den lille silkepose, indtil
du er klar til at bruge det.
10. Hvis du er klar til at bruge det nu, så forsæt til næste afsnit.
VIGTIG FORHOLDSREGL:
Det tilrådes ikke at bruge Jade Ægget under menstruation, da det vil blive
snavset og du vil skulle koge det efter hver brug, af hygiejniske årsager.
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Det er også tilrådeligt at være ekstra forsigtig og bevidst hvis du har en
spiral. Hvis du får kramper, stop træningen, gnid den nederste del af din
mave og slap af. Du kan vende tilbage til træningen på et andet tidspunkt.
Hvis du er gravid, tilrådes du IKKE at gøre øvelserne eftersom de træner
livmoderen. Gravide kvinder har brugt Jade Ægget, men kun passivt og
haft glæde af det.
Husk, mindre er mere i denne træning.
***Der er flere grunde til at have et BORET jade æg:
1. Når man først starter, kan det være stressende at skulle fjerne jade ægget,
og så afhjælper en snor (tandtråd) følelsen af stress og gøre det lettere og
nemmere at fjerne ægget.
2. Der findes nogle avancerede ‘trække’ øvelser som er fantastiske for dit
underlivs sundhed og lyst, så derfor er det essentielt, at der er mulighed for,
at tråde ægget til de øvelser. Hvis dit æg ikke er boret, har du ikke mulighed
for at lave disse øvelser.
3. Efter nogle års træning, vil det være fantastisk gavnligt, at kunne tilføje
mere vægt til dit Jade Æg, for at opnå et endnu sundere underliv samt et
usædvanligt højt lystniveau. (Lad være med at forsøge dig med dette uden
en kvalificeret instruktør).
Klik her for at se en video om hvordan du forbereder dit Jade Æg
(NB: Kør ned over siden til den sidste video).
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Bliv fortrolig
med dit Jade Æg
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Det er vigtig at du bliver ‘fortrolig’ med dit Jade Æg før du begynder at bruge
det. Det vil være en intim oplevelse og jo mere du ved om dit æg, jo mere
meningsfuld vil oplevelsen blive.
For nogle af os, er det så simpelt som at
sterilisere det og holde det I nogle få
minutter. For andre kan det tage lang tid før
vi er villige til at få et forhold til vores Jade
Æg.
Uanset situationen er det din opgave at
finde ud af hvad der virker for dig!
Her er nogle eksempler på hvordan kvinder
bliver fortrolige med deres Jade Æg:
Sov med ægget under din pude.
Hav et særligt opbevaringssted til ægget på
dit natbord eller i dit værelse.
Læg ægget på din krop: over dit hjerte (i
din bh), eller på din navle etc.
Bær Jade Ægget i din lomme og hold det i
hånden på forskellige tidspunkter på dagen.
Brug det kun udvendigt i en periode.
Uanset hvilken vej du vælger at starte er perfekt, så luk op for kreativiteten og
giv dig selv en oplevelse du vil elske og værdsætte.
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Sådan starter du din
træning med Jade Æg
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Nu er du klar til at begynde din træning. De følgende tips vil
hjælpe dig til at få en afslappet træning:
1. Sørg for at du ikke kan blive forstyrret. Lås døren,
hæng et ‘vil ikke forstyrres’ skilt op, gør det nødvendige
for at sikre, at der ikke er nogen der forstyrre dig.
2. Gør det hyggeligt. Det er vigtigt at du er
komfortabel da du skal ligge ned i et lille stykke tid, så sørg for at
du har hvad du skal
bruge, for at du kan slappe af og føle dig tryg.
3. Tag behageligt tøj på. Sørg for at du nemt kan bevæge dig i dit tøj. De
fleste kvinder vælger at tage en lang nederdel på, en sarong, eller træne
nøgen.
4. Hav noget glidecreme ved hånden. Jeg kan godt selv lide at bruge rå
uraffineret kokosolie, men aloe vera gel er også fint. Uanset hvad du bruger,
så sørg for at det er spiseligt, eftersom huden på dine kønsdele er ultra
sensitive og absorberende.
5. Varm dit Jade Æg op. Du kan enten lægge dit æg et sted på din krop eller
lægge det i en kop varm vand så det varmer op.
6. Du vil ikke mærke dit Jade Æg når det er indvendig. You won’t feel
your Jade Egg once it’s inside. Bemærk at når dit Jade Æg først er inde i din
vagina, er det faktisk svært at mærke det. Det er helt normalt, så det skal du
ikke bekymre dig om.
7. Det er essentielt at udfører Jade Æg opvarmningsøvelserne! Når du
først starter denne træning vil du bruge nogle muskler du måske ikke engang
vidste du havde! For at reducere eller eliminere kramper må du sikre dig, at du
ikke springer opvarmningsøvelserne over (massage, etc).
8. ALLE dine muskler vil reagere. I starten er der hårdt at føle hver en
muskel seperat, så lad være med at bekymre dig hvis din bækkenbund opfører
sig som en samlet enhed, det skal den gøre! Med tiden vil du udvikle
bevægelighed.
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Hvordan du træner
med dit Jade Æg
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Nu hvor du har forberedt både dit Jade Æg og dit værelse, er du klar til at
starte træningen med ægget.
Din Jade Æg træning:
1. Start med noget massage. Rør blidt ved dig selv, formålet er at afslappe
dig selv samt vække din sensualitet, hvilket er afgørende for at begynde
træningen. Jo mere afslappet og sensuelt bevidst du er, jo mere succesfuld vil
din træning være.
(På mit online kursus, underviser jeg i en mere formel måde at vække din krop
og dine hormoner, men lige nu skal du bare tænke på, at røre ved dig selv, på
en måde som føles rigtig dejlig for dig)
2. Spørg altid om lov. Dette er også meget vigtigt. Hvor mange gange har
din doktor eller din elsker bedt om lov til at entre din krop og ventet på dit
svar? Du vil måske opleve at du nogle dage får et NEJ og det er fint. Du kan
lave øvelserne uden at have Jade Ægget indvendigt. Og nogle dage får du et
JA. At lære at lytte til din krop er en af nøglerne til at blive en fuldt vækket og
artikuleret sensual/seksuel kvinde, så vedligehold træningen!
3. HVORDAN vi spørg om lov: Vi
begynder på vores ryg, vi placere den
ene hånd på vores hjerte og den anden
hånd på vores underliv/kønsdele og
ligger stille et øjeblik. Vi slipper nogle
dybe suk ud og tillader os selv at
slappe af.
Forestil dig at der er en forbindelse
mellem dit hjerte og dit
underliv/kønsdele. Forstil dig en varme
der flyder ned fra dit hjerte og
omringer dine kønsdele. Brug et øjeblik
på at føle respekt for din smukke krop
og spørg så din yoni (kønsdele)
tilladelse til at putte Jade Ægget
indvendig (gør det med dine egne ord)
og lyt så efter svaret.
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4. Den først og VIGTIGSTE øvelse af dem alle: Nibbe. Dette er en øvelse,
som jeg skabte for år tilbage, da jeg opdagede to vigtige pointer:
a) Den måde vi træner på kan enten gen-stimulere og forstærke
gamle mønstre/traumer eller kan omforme den cellulære
hukommelse i vores kønsdele!
b) Når nibning er udført korrekt, vækker det dine lyst baner som
intet andet!
5. SÅDAN HER udføres den forberedende nibbe øvelse. Placere den tykke
ende af dit Jade Æg ved åbningen af din vagina, lige indenfor de indre
kønslæber. Bevæg forsigtigt dit æg i en cirkel og søg langsomt efter den
bedste vinkel, hvor det føles som om dit æg nemt vil bevæge sig ind i din
krop. Når du har fundet stedet, så tag et par indåndinger og slap af et øjeblik.
6. SÅDAN UDFØRES selve nibbe øvelsen. Når du inhalerer så nibber eller
klemmer du forsigtigt spidsen af dit Jade Æg med dine indre kønslæber. Når
du exhalere løsner du grebet og mæker din skede kanal åbner sig i et gab. Det
kan måske hjælpe dig samtidig at lade som om din mund gaber, fordi det vil
gengive sig i dit underliv. Det du gør, er at skabe et vacuum, som vil suge dit
æg ind. Forsæt med at nibbe og gabe indtil du mærker dit æg begynde af
bevæge sig indad.
7. EKSTRA ØVELSES TIPS: Udfør kun øvelserne så HURTIGT som den
LANGSOMSTE del af dig selv. Vær opmærksom og lad være med at overhøre
de følsomme dele af dig selv, lad dem blive en del af oplevelsen.
Du kan med hånden der holder ægget, lægge et meget let tryk på det, for at
gøre det nemmere for ægget at bevæge sig indad; tag dig god tid, uden
nogensinde at mase dit æg ind. Vores yoni elsker at blive forsigtigt entreret,
med kærlighed og respekt.
Bliv ved at ånde dybt og hold forbindelsen til dit hjerte. Det kan tage tid at
lære det, men det er det VÆRD!
Når du udfører nibbedelen, vil det måske føles som om, du skubber ægget ud.
Det vil kun bevæge sig ind på afslapnings- eller udåndingsdelen af øvelsen, så
sørg for at holde det på plads når du udfører nibbedelen af øvelsen.
Slap af og genskab forbindelsen til dit hjerte og vejrtrækning, når ægget er
inde.
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8. Næste skridt? Nu har du et valg om at stå op og gå rundt med ægget
resten af dagen, eller du kan vælge at tage det ud hvis du føler dig træt, eller
føler nogen form for kramper, eller hvis det glider ud af sig selv. Hvis du
vælger at tage det ud, skal du bare trække blidt i snoren, samtidig med at du
skubber nedad med dit underliv. Gå så til #13, for at se hvad du skal gøre, i
slutningen af din træning.
9. JEG VIL HAVE MERE!! Hvis ikke du er klar til at stoppe med træningen,
kan du forsøge dig med de følgende øvelser.**
10. Tone & Smidighed: Lig med dine fødder
i hofteafstand og med armene ned langs
siden af kroppen. Når du ånder ind, løfter du
dit underliv op fra gulvet så højt du kan og
det stadigvæk er komfortabelt. Når du ånder
ud, ruller du langsomt ned igennem din
rygsøjle og åbner i dit underliv ved at slappe
af.
Samtidig med du ånder ud, tillad dig selv at
sige lyden mmmm, oooooh, eller ahhhhh. Ved
at vibrerer din hals åben, påvirker du din
vagina til at slappe af og åbne sig. Gentag
denne øvelse 3-9 gange. Sørg for at slappe af
bagefter.
11. Kontinens & Lyst – Del 1: Stræk dine
ben lige ud, med en hoftevidde afstand og bøj
dine fødder kraftigt. Denne øvelse er også kendt som ‘vinduesviskeren’, da
dine fødder vil bevæge sig, som hvis de var oppe mod et vindue eller en væg.
Bevæg dine bøjede fødder ind imod hinanden, indtil du mærker dine storetæer
kysse hinanden, bevæg så dine fødder væk fra hinanden, så langt du kan,
mens fødderne stadigvæk er bøjede og dine knæ er lige. Læg mærke til
forsiden af dit underliv samt bagsiden. Bemærk hvilken del af dit underliv, der
bliver aktiveret i de forskellige bevægelser.
12. Kontinens & Lyst – Del 2: Læg nu dine ben så tæt sammen, at du kan
mærke dine ankler rører hinanden og bøj en fod, mens du peger med den
anden. For større følelse, læg dine fingrespidser overover dit skamben, så de
peger ned mod benet og forestil dig, at du kan mærke indersiden af din vagina
bevæge sig. Mens du langsomt bøjer din pegende fod og peger med den
bøjede fod, læg mærke til at den ene side af din vagina strækker sig mens den
anden side bliver kortere. Jo mere langsomt du gør dette, jo mere
virkningsfuld er øvelsen!
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13. Rengøring: Sørg for at gøre dit æg rent efter træning eller internt brug,
ved at fjerne og skille dig af med tråden, blæse gennem hullet for at fjerne
snask og skylle det grundigt med varmt vand og lad det så lufttørrer. Brug
IKKE sæbe. Du kan bruge et par dråber tea tree olie, eller grapefrugtkerne
ekstrakt i et glas varmt vand, som et rensende bad, husk at skylle det
bagefter.
Indimellem er det godt at give dit æg et saltbad, for at fjerne ophobbede
energier.
Nu har du basis. Med denne træning vil du få en masse fantastiske sucesser.
Husk, brug altid NY tråd (tandtråd) hver gang du træner for at gøre det rent
og hygienisk.

**Min bog, Emergence of the Sensual Woman, og mit online kursus, Secrets of the
Succulent Woman, byder på over 60 forskellige Jade Æg øvelser, men til at starte med, er de
følgende øvelser et godt sted at starte.
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Du er aldrig ‘for gammel’, ‘for ung’,
‘for det ene eller for det andet’ til
at starte denne træning…
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Jeg ved som et faktum at alder er irrelevant, når det drejer sig om denne form
for træning, fordi jeg har haft det privilegium, at undervise kvinder så unge
som 11 år gamle og hele vejen op til kvinder i deres 80ere.
Det eneste der betyder noget er, at du vælger, at du vil have et mere dybfølt
forhold til din krop, din sensualitet og din seksualitet. Det er det eneste.
Hvis du føler at du er ‘for…’ til at gøre dette, så er du vildledt.
Det er altid et godt tidspunkt at starte med at elske os selv mere, nyde vores
liv mere og føle os mere selvsikre og smukke som kvinder.
Hvis du føler du ‘ikke er nok et eller andet’ til at gøre dette, så er du også
vildledt.
Du er perfekt. Som du er, lige
nu.
Rejsen hjem til dit indre selv
starter lige nu, i dette øjeblik.
Og jeg er begejstret for dig.
Vi kvinder er i al for lang tid
blevet vildledt, vi har lært
myter
og er bleven givet falsk
information om os selv, og om
kraften af vores femininitet.
Det er tid, lige nu, til at træde ind i det mest udsøgte, tilfredsstillende, dybe,
dejlige, lækre, lystfyldte forhold du nogensinde vil få… med dig selv!
Og jeg er dybt beæret over, at være her sammen med dig, når du gør krav på
det, der retsmæssigt tilhøre dig:
At være en fuldt afspejlet, vækket
og sund sensuel/seksuel kvinde.
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Tips for fertilitet
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At være frugtbar er vigtigt, det er en af de grundlæggende ting ved at være en
kvinde.
Alligevel kæmper mange kvinder med fertilitetsproblemer.
Den første ting du skal starte med at gøre, er at blive bevidst om din STRESS.
Stress er det mest ødelæggende for fertilitet.
Ved at lære at slappe af, foretage sunde nye valg, som skaber mere afslapning
og åbenhed i din krop, og ved at træne jævnligt med dit Jade Æg, vil du være
på vej til at transformere stress til vitalitet. Og vitalitet = fertilitet.
Jeg har også hjulpet mange kvinder med at blive gravide. Her er nogle tips
som jeg har delt med dem:
1. Slap af og invester noget tid i at blive mere sensual.
2. Find ud af hvad der virkelig tænder dig og får dig til at lyse op og gør mere
af det.
3. Jævnlig træning med Jade Æg. Det er essentielt for at opnå god
blodcirkulation i din bækkenbund og livmoder.
4. Forbind dig med dit ønske om at blive mor, og brug tid på at føle, hvad der
glæder dig og skræmmer dig ved det.
5. Forbind dig med ånden hos det barn, som ønsker at komme gennem dig.
Tal med ham/hende og begynd at skabe nogle omgivelser, som vil være
indbydende for et barn.
6. Skab det rigtige forhold med dig selv og din partner.
7. Hav mere sjov. Jo mere vi ‘prøver at blive gravide’ jo mere stressede føler vi
os når ikke det sker og så falder vi ind i et mønster som er uhensigtsmæssig i
forhold til graviditet.
8. Find og samarbejd med en biopat som forstår kvinders fertilitet.
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Mange kvinder som har født og prøvet min metode med Jade Ægget har
opdaget at ud over hvad de ellers har prøvet, er det træningen med Jade
Ægget som bragte dem tilbage til en før-fødselstilstand i deres bækken og
livmoder.
At føde er en hellig oplevelse.
Lige såvel som det kan være en ekstatisk oplevelse, kan det også være meget
stressende for vores krop.
Så det er altafgørende, at give vores krop, det hun har brug for, for at kunne
helbrede sig selv.
Amning er essentielt, fordi det stimulere dit underliv og hjælper din livmoder
tilbage, til sin før-fødselstilstand.
Brug af Jade Æg. Gør det kun når din yoni (kønsdele) føler sig parat. Bare 5
minutters træning om dagen vil virkelig hjælpe din vagina med at genfinde sin
toning og bevægelighed.
Hvis du har nogle ar fra fødslen, skal du massere dem hver dag, hvis du kan,
med en spiselig olie (såsom rå, uraffineret kokosolie).
Jo mere kærlighed du kan give din krop, jo mere vil hun respondere og komme
sig.
Sjov træning er også vigtigt. Mavedans er designet til kvinder! Og det er en af
de bedste øvelser jeg har fundet for underlivshelbred næst efter Jade Æg
træning.
Begynd at elske igen.
Dette vil også hjælpe dig til at føle dig forbundet med din partner og hjælpe
din krop med at hele, også selvom det kun er en meget blid forbindelse.
Du har måske ikke lyst til det, og det er okay.
Bliv ved med at elske og røre hinanden, og gør små ting for at hjælpe din
krop, til at føle sig lækker og levende.
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Jeg har en masse at sige om denne forunderlige fase i en kvindes liv.
Dette er et kæmpe stort og utrolig spændende emne, men i forbindelse med
denne ebog, vil jeg gøre det simpelt og praktisk:
1. Dette er ikke enden på din seksualitet, men begyndelsen! Faktum er, at
mange sunde postmenopausale kvinder har berettet at de føler sig mere
sexede og levende efter menopausen end før!
2. Jeg ynder at kalde denne fase for POWER FASEN fordi det er her en kvinde
blomstre i hendes fulde kraft.
3. Den vigtigste øvelse du kan gøre når som helst i hele denne fase (og i
virkeligheden, resten af dit liv) er at støtte din binyrer!
4. Binyrer helbredet er understøttet af hvile, og reducering eller afskaffelse af
stress, SÅVEL SOM træning og øget lyst i dit liv.
5. Lyst er den hemmelige ingrediens for en successfuld overgang, så undersøg
hvad der giver dig mere fryd, glæde og sensuel lyst og gør meget mere af det!
6. Træningen med Jade Æg er også meget vigtig. Jeg har haft mange klienter
som fuldstændig har foryngret deres kønsdele, fra at være lukket ned, tørre og
tynde, til at blive vækket til live, saftige og klar til elskov! Disse klienter var fra
midt i 50erne til midt i 70erne, og deres success har været enormt
inspirerende!
Udholdenhed er nøglen. Jo mere du gør din lyst og din krop fortjent til din
kærlighed og opmærksomhed, jo mere vil hun respondere ved, at afsløre
hendes nyfundne skønhed og raffination.
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Efter at have undervist titusinder af kvinder over hele verden, har jeg forstået,
at det er meget, meget få af os, som undslipper seksuelle traumer, i en eller
anden form. Det er derfor, at øvelsen med at søge ind til vores kerne, er så
vigtig!
Ingen udstrækning af samtale terapi kan helbrede den cellulære hukommelse
som findes i vores vævet på vores kønsdele og underliv.
Jeg har oplevet at Jade Æg træningen, når den er udført korrekt, kan være
den stærkeste enkeltstående træning, til at reprogrammere vores smukke
krop, til at vide og forstå, hvad respektfuld og kærlig berøring er, og hvad et
sundt seksuelt forhold føles som.
Gang på gang, har jeg set kvinder som genvinder deres krop og deres lyst for
deres egen skyld, og sætte dem selv fri af den smerte og frygt, der levede som
en skygge indeni dem.
Så det første tip til bedring, er at vide, at du ikke er ødelagt, og at det er
muligt, at føle sig sikker og sund igen.
Derefter vil jeg invitere dig, til at give dig tid, til blot at forbinde dig med dig
selv, særligt ved at bruge de forberende øvelser 1-3 som du finder på side 29.
Det er yderst vigtigt at, ‘udfører øvelserne så hurtigt som den langsomste del
af dig’, for på denne måde er hvert skridt du tager, integreret og realistisk.
Stol på de langsomste dele, og giv dig selv den kærlighed og respekt, du altid
har ønsket dig.
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Indimellem får jeg en email fra en jomfruelig kvinde som er nysgerrig omkring
Jade Ægget, men som er nervøs for at bruge det.
Nogle gange er hun interesseret i at lære om sin krop og lyst, fordi hun snart
skal giftes, nogle gange er hun blot nysgerrig omkring hvad det vil sige at
være seksuelt aktiv på en sund måde, og nogle gange er hun forvirret over al
den misledende information, hun har modtaget i sit liv.
Uanset årsagen vil træning med et Jade Æg, give kvinden en chance for, at
blive fortrolig med sig selv, på sådan en måde, at hun føler sig mere selvsikker
og hjemme i sin seksualitet.
Når man begynder denne træning, er den vigtigste del at forstå, at den måde
hvorpå du behandler din krop påvirker din krop, så det er bedst at starte med
dyb respekt, nysgerrighed og en mål-fri oplevelse.
Ved at gå langsomt frem og opbygge et forhold til din krop, former du rent
faktisk positive lystfyldte nervebaner, som vil styrke dine sensuelle og
seksuelle oplevelser, i årene fremover.
Igen, gå langsomt frem! Hvad skal du nå?
Prøv øvelserne præsenteret i denne bog, først ved at bruge din fantasi (et
forestillet Jade Æg), så brug din finger (den er lille og på denne måde, vil du få
direkte bio-feedback fra din krop), og afslut så med Jade Ægget.
Ved at bruge Jade Ægget jævnligt, hjælper du din vagina til at forstå, hvornår
den skal slappe af, hvornår den skal åbne, hvornår den skal klemme og
hvornår den skal bevæge sig.
Faktisk er dette niveau af seksuel beherskelse meget vigtig, da du herved
forbereder dig selv, på en smuk ‘førstegangsoplevelse’.

NOTE: Hvis du har yderligere spørgsmål, eller vil have mere information, vil du måske kunne
få glæde af min bog, ‘The Emergence of the Sensual Woman’, eller endda følge mit trin-for-trin
online kursus, Secrets of the Succulent Woman.
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Orgasmer! Et af mine favorit emner!
At få orgasme er din fødselsret.
Du er designet til at få orgasmer hele dit liv igennem, alle mulige typer
orgasmer; små, store, multi, kosmiske… enhver type dejlig orgasme kan du få.
Hovedårsagen, for dem der ikke kan få orgasme, eller har svært ved at få en
orgasme, ligger primært i sindet.
Hvordan vi definere os selv, vores krop, og vores lyst, former vores
oplevelse!
Det er her at træningen med Jade Ægget kommer ind, den vil afslører dine
vaner omkring lyst for dig (hvis du er hensynsløs, overdrevent mål-orienteret,
følelsesløs, etc.) og støtte dig i langsomt at slappe af og nyde rigdommen af
dit ubegrænsede lyst potentiale.
Desto mere du lærer at slappe af og åbne op i din træning, jo mere styrker du
dine lyst nervebaner.
Jo oftere du træner din vagina og dit underliv på en balanceret og sund måde,
jo mere adgang har du til disse lyst nervebaner.
Faktisk har mange kvinder, som aldrig før har fået en orgasme, raporteret
tilbage til mig, at de oplever fulde kropsorgasmer, multi-orgasmer, ja selv
sprøjte-orgasmer efter at have brugt Jade Ægget.
Så jeg er begejstret på dine vejne, fordi jeg ved hvilken vidunderlig skat, du
sidder på lige nu!!
Mit hovedtip for at opleve mere lyst:
Slap af og gå dybt ind i dine sensuelle sansefornemmelser,
tillad dit åndedræt at udvide sig i hvert lille bitte velbehag.
Når det drejer sig om kvindelig ejakulation, har jeg virkelig meget at sige om
det, faktisk så meget, at jeg skrev et helt kapitel om, hvad det er og hvordan
man gør det, i min bog, The Emergence of the Sensual Woman.

Den først ting som jeg syntes du skal vide er: det er fuldstændig naturligt.
Men det som sker for de fleste af os, er at denne evne bliver undertrykt i en
meget ung alder ved at vi får at vide sex er skadeligt, sjofelt, eller forkert og
at vores ‘safter’ er ulækre eller beskidte.
Intet er længere fra sandheden.
www.TheJadeEgg.com
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Jeg ved det, fordi jeg fik min første ejakulation, da jeg var tolv år gammel. Jeg
var fuldstændig erotisk uskyldig, og på egen hånd i udforskningen af min unge
krop, da det skete!
Siden det øjeblik har jeg undersøgt og opdaget sandheden, bag dette naturlige
fænomen.
Det som jeg har fundet frem til er, at den hurtigste vej til lyst, orgasme, og
udskillelse af vores hellige væsker (ejakulatet), er gennem erotisk uskyld og at
slippe målsætninger.
Ved at udforske os selv og opbygge en meningsfuld oplevelse med vores
erotiske selv, åbner vi dørene til ubegrænset lyst.
Mange kvinder som har arbejdet med mig, ved at træne med Jade Æg, har
opnået denne naturlige evne, til at åbne sig så fuldt, at både orgasme og
ejakulation kommer helt naturligt, uden de behøver at styre eller fremtvinge
det.
Faktisk er fremtvungen ejakulation, trættende og udmattende.
Så vær åben overfor mysteriet om dit eget erotiske geni og stol på at din krop
vil åbne sig, som den forsigtige blomstring af en smuk blomst.
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Det er essentielt at komme tilbage til din krop, efter en hvilken som helst
behandling for kræft.
Det er fordi, fra det øjeblik du ved at du har kræft, til det øjeblik den enten gik
i remission eller blev helbredt, lærte du ikke at stole på din krop. Faktisk bærer
du måske stadigvæk rundt, på en masse frygt i din krop.
Ved at begynde på et nyt forhold med dig selv, et hvor du kan elske og stole
på din smukke krop igen, begynder du på et sundt forhold hvor du ikke
længere føler dig på kant med dig selv.
Jade Æg træningen har hjulpet mange kvinder med at genvinde deres krop,
selv efter et kræft forløb.
Hvis det var brystkræft, kan du rører arrene med bevidst massage hver dag
(brug rosenolie til massagen) til at transformere selv afsky og frygt til egenkærlighed.
Hvis det var æggestok, livmoder eller andre former for kræft der har påvirket
din feminine krop, er det vigtigt at tilføre kærlighed til de steder, for at komme
til det næste skridt i din healing.
Nogle af jer har måske endda fået medicin som undertrykker jeres østrogen,
hvilket gør at i føler jer ude af kontakt med jeres femininitet og måske endda
med bivirkninger såsom vaginal tørhed, udtynding af genitalvæv, igen libido
etc.
Du har været på en enorm rejse, for at komme til hvor du er idag.
Nu er det tid til at genvinde lysten, selv i de enklest og mindste ting, som en
livsstil til vitalitet, glæde og indre fred.
Det første skridt for at gøre det, er at give dig selv lov til, at stole på din krop
igen og nyde fornemmelserne af velbehag, uanset hvor små eller hvor de
kommer fra.
Når du engang føler dig mere i harmoni med dig selv og din lyst, kan en
forsigtig fremgang i træning med Jade Æg, støtte dig i at få, et dybfølt forhold
til dig selv, endnu en gang.
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Forhindringer på vejen
& hvordan disse løses
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Vi afslutter denne ebog, med nogle af de ting, som kan sinke os og hvad vi kan
gøre ved det.
Undersøgelse og udførelse af denne træning, siden omkring midt-90erne, har
lært mig en masse om, hvad der rent faktisk virker og hvad der overhovedet
ikke virker.
Det følgende er en opsummering af de største fartbump, som kan forsinke
vores process med at åbne op, til rigdommen af hvem vi er, i sensuel og
seksuel forstand:
1. Vores sind. Hvordan vi definere os selv, vores lyst, sex, etc. spiller en
kæmpe rolle i hvorvidt vi føler os frie, eller ikke, til at tillade vores naturlige
sensualitet og seksualitet til at komme frem. Hvis du har negative, eller
hæmmende tanker/ideer om dig selv og seksualitet, skal du overveje at kigge
på dem og ændre dem til ideer der bedre passer på dig, som den kvinde du er
idag.
2. Vores livstil. De fleste af os har en fortravlet livstil, med kun lidt plads til
afslapning og selv-forkælelse. Faktisk er det sådan, at jo flere ting vi får lavet
på vores to-do liste, jo mere hindre vi de nervebaner, som styrker vores
nydelse. Hvis dette er sandt for dig, så prøv at se om du kan finde blot 5
minutter per dag til blot at slappe af og finde nydelse. Læg mærke til effekten
på dit velbefindende.
3. Seksuel fitness. På grund af travlhed og vores siddende kultur ødelægger
vi ofte vores eget seksuelle helbred! Med reglmæssig Jade Æg træning, ved at
sidde på hug i stedet for at sidde på din bagdel, lave mavedans og sjove
kreative bevægelser, bliver du seksuelt mere sund.
4. Andre menneskers meninger. Jeg oplever denne her som særdeles
skadelig. Det er vigtigt at huske at “hvad andre tænker om dig har ikke
noget med dig at gøre”.
Dette er ekstra vigtigt og sandt, når du begynder at få det bedre, og begynder
at føle dig mere smuk, strålende og levende.
5. Dårlig vaner. Mange af os har dårlige vaner, som hindre os i virkelig at
give slip, og fuldt ud føle vores følelser og vores sensualitet. Ved at undersøge
disse vaner, kan vi langsomt begynde, at lægge energi i livs-styrkende vaner
(som din Jade Æg træning), og lave mindre af de ting som stjæler energi fra
dig.
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6. Ikke at gøre det korrekt. Dette kan stoppe mange af os… men hvis du
går langsomt frem og tager det skridt for skridt, vil du opnå succes. Hvis du
har brug for støtte, er den her! Tilslut dig vores medlemsgruppe, hvor der er
daglige live diskussioner, og hvor jeg tilbyder coaching og svarer på
spørgsmål. Eller brug mine andre støtte redskaber (som min bog og online
kursus) og drag fordel af det jeg har at tilbyde dig, så du kan føle dig tillidsfuld
omkring din udvikling.
7. Jeg har ikke tid. Det er den største undskyldning jeg hører, men det er
simpelthen ikke sandt. Vi har altid tid til de ting som står højt på vores
prioriteringsliste. Så, hvor er DU på din liste? Ved at sætte dig selv og dit
sensuelle/seksuelle helbred højt, vil du opdage, at du nemt og med glæde, vil
sætte bare 5 minutter af per dag til at træne.
8. Jeg er single. Jeg hører ofte denne her; hvis man er single hvorfor så gøre
en indsats? Det er ESSENTIELT at du holder dit sensuelle/seksuelle helbred
vedlige af flere grunde: For det første; det er vigtigt med underlivs- og
hormonelt helbred gennem hele livet (så mange lidelser og operationer kan
forebygges med træning). For det andet; ved at bevarer din inspiration og
saftighed, vil du blive magnetisk og attraktiv for andre.
9. Jeg er i et forhold. Denne her hører jeg også tit! Det er også vigtigt at
have en måde for dig, at nærer dig selv på, og ikke forvente din partner skal
forløse dig. På den måde, vil du holde den polaritet i live, som skaber jeres
vidunderlige forbindelse! Faktisk oplever mange kvinder, som har været gift i
noget tid, at træningen styrker deres seksuelle forhold til deres partner.
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Virkelige Jade Æg Historier,
Fortalt Af Kvinder Fra Hele Verden
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Nedenstående finder du udsagn fra kvinder, fra alle dele af verden, fra mange
forskellige samfundslag, som var villige til at træde frem og dele deres
oplevelse af brugen af Jade Ægget:
Den første gang jeg nibbed mit Jade Æg ind, var der noget der ændrede sig
inden i mig og jeg havde ikke længere brug for tvangsagtigt at overspise. Jeg
føler det som om Ægget hjalp mig med at fylde et hul, som jeg forgæves
havde forsøgt at fylde med mad. - Naomi Harris
Træningen med Jade Æg er nu mit tilflugtssted, når jeg ikke føler mig mødt af
verden eller mig selv. Idag er min angst og ensomhed aftaget og helt
håndterbar. Min viden om hvad Jade Ægget kan gøre for mig, trøster mig og
giver mig mod til at bede om mere i mit liv.. - J. Eriksen
Jade Ægget er blevet et Helligt Ritual for mig. Den første gang jeg holdt Jade
Ægget i min hånd vidste jeg intuitivt at transformation ville finde sted. Jeg har
lært at fejre alle de sansninger, velbehag og erotiske yderpunkter, som Jade
Ægget har vist mig. Jeg er fri til at elske, lege, tilbede alt som er
Guddommeligt Feminint ved min krop. - Cindy Hively
Jeg har brugt mit jade æg omkring et års tid & jeg er i ærefrygt over den
vækkelse min yoni oplever. Jeg er mere intuitive, afslappet & accepterende
overfor livets oplevelser. Jeg plejede at være følelsesløs, & nu, oplever jeg
fysisk velbehag når jeg laver yoga eller blot lytter til min krop nårsomhelst og
hvorsomhelst. Plus, mine orgasmer har firedoblet under sex (min mand tror at
det er hans skyld) – Beatris
Til at starte med, var jeg overrasket over, efter kun 30 dages træning med
Jade Ægget var min menstuation reduceret til kun 2 dage. Derefter oplevede
jeg gradvist at JÆT (og det indre arbejde som hænger sammen med
træningen) hjælper til at hele og integrerer min fortid. Med tiden, som jeg
fjerner resterne, har jeg oplevet at jeg er i stand til at forblive i mit centrum og
forbinde med min egen sandhed og følelser, i mange følelsesmæssige
udfordrende situationer. Så overordnet set lever jeg nu i en mere autentisk
version af mig selv. Jeg føler også at min intuition er øget.-M.D.
Min jade æg træning er KRITISK for dette lave libido problem! Intet andet har
hjulpet dette som min jade æg træning gør, ikke engang HRT, som jeg ikke
gør mere. - P.H.
Jade Æg Træningen har omvendt mit liv fuldstændig. Jeg vidste ikke, at jeg
kunne ændre overgangsalderens symptomer uden medicin, hormon erstatning,
eller uden at forlade mig selv fuldstændig. Jeg er nu en meget lykkelig, saftig,
levende Gudinde der blomstre post menopausalt, symptomfrit, fuldt ud
nydende mine sensuelle og seksuelle lyster. - Judy Little
Jeg lavede hjerte/yoni åndedrættet og elsker det…Jeg har lavet det siden du
først introducerede det for os i Jade Æg træningen. Jeg gør det hver morgen
og føler mig virkelig fredfyldt. - Tina E.
www.TheJadeEgg.com
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Jade Ægget er en simple måde at ritualisere den frugtbare fase af min cyklus.
Og fordelene ved disse personlige fertilitetsritualer sætter dybe præg i mit
kreative arbejde! - Shara Raqs
Jade ægget vækkede mig til min sande kraft af hvem jeg er. Jeg har fundet
vejen til virkelig at være forelsket i min krop. Det har styrket ikke bare mit
underliv, men hele mit væsen. Det vækkede noget som jeg troede var gået
under jorden for evigt; tonede og styrkede muskler, væv, nerver og den energi
i min yoni og underliv som jeg ikke vidste eksisterede. Jade ægget har lært
mig at sige ja til mig selv. Og jeg er kun lige begyndt..- Lisa Weinstein
Jeg er også begyndt at arbejde med Jade Ægget som jeg elsker!! Det går
langsomt, det bliver ikke inde i lang tid, selvom jeg har haft held med at sove
med det indvendig en gang. Jeg bemærker en øget sensitivitet & fik en mindblowing orgasme med min kæreste igår nat. - E.G.
Den stærkeste øvelse indtil nu, er måske den simpleste. At hvile en hånd på
min yoni og den anden på mit hjerte og føle at de er et. Det er en af de mest
varme og mest givende følelser jeg nogensinde har haft. - Karin Grand
Jeg har båret jade ægget indvendig efter at været blevet introduceret til din
bog og træning af min ven og jeg må sige, JEG ELSKER DET!!! Det har gjort
mit sexliv så meget bedre og mine orgasmer er endnu hyppigere og længere
varende. For ikke at nævne hvordan mit humør ændre sig til totalt fred og
lykke nårsomhelst jeg bærer ægget indvendig. - Aleksandra W.
Tak for dine smukke ord og visdom. Jeg har brugt den sidste time på at
græde. Du bekræftigede mine følelser. At føle ordene, jeg er ikke i stykker
…Jeg er ikke ufuldstændig …at høre disse ord bekræftet…at først være i stand
til at sætte ord på mine dybe følelser og nu når jeg hører dine ord, giver jeg
slip på de tanker …flytter energi… jeg mærke hvordan min krop kalder på
ægget….det er sådan jeg føler det….et tilhørsforhold måske…min rejse med
ægget bringer allerede healing til at elske mit smukke selv, nøjagtig som jeg
er. - Sandy P.
Efter at have brugt ægget i de sidste 12 måneder, er det 100% åbenlyst for
mig at jo hurtigere en kvinde bliver intimt bekendt og bevendt med at bruge
Jade Ægget som redskab, som tillader deres krop at løslade mange
misforståelser som støt har bygget sig op i årenes løb, vil dette tjene dem godt
gennem det afgørende tidspunkt af overgangsalderen når de bevæger sig ind i
“den vise gamle kælling”stadium af deres Selv. Ægget vil vise dem at de ikke
behøver at købe det faktum at deres femininitet og sensualitet nu bliver
atrofieret og bedøvet, men virkelig vil forblive vital og levende ved at bringe
dem til rigdommen af deres egen Guddommelige Feminine Kraft. - Libby
Dartez
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"Reglmæssig Jade Æg træning har absolut styrket mit orgasmiske potentiale,
og gjort mig meget mere bevidst om mit underliv. Jeg er ganske sikker på det
også har bidraget til det faktum at jeg aldrig har nogen UTI eller candida
problemer, hvilket jeg led af førhen, eftersom det har styrket min yonis
immunsystem." – Sofia
Med hensyn til min træning, har jeg lavet 1, 2, 3 Fred som du anbefalede
sammen med en masse andre underlivsøvelser. Det har gjort en forskel for
min stress inkontinens og sarte blære. - N.L.
For mig er den nedre rygsmerte mindsket, måske var det fordi at brugen af
Jade Ægget gjorde mig mere bevidst om min kropsholdning i bækkenbunden,
jeg opdagede at jeg gik og bar mig selv med en masse spænding i mit
bækken. Og mine menstruationssmerter blev mindre og mindre, og generelt,
blev jeg meget bevidst om min cyklus, endnu mere end jeg var fordi jeg var så
intim med mig selv og kiggede oftere i mine trusser for at tjekke udfløjet, etc.
- Maxine Astorga
Et jade æg kombineret med øvelserne og instruktionerne som Saida tilbyder er
som et transportabelt fitness center for din yoni, der giver dig stærke smidige
muskler, du aldrig vidste du havde. – MT
På et professionelt niveau, er jeg en Fødselslære, Roligfødsel træner, og en
doula og ser mange kvinder som er så afkoblet fra deres bækkenbund,
livmoder, at fødsel er meget svært, often traumatisk og eftervirkningerne på
moderrollen, er ofte fuld af udfordringer. Da jeg opdagede Saida’s arbejde,
ville jeg med det samme dele det med hver en gravid kvinde. Hendes arbejde
tager dig ind i din krop, åbner op for kanalerne og skaber et rum for en
bemyndiget og dynamisk fødsel. Det som Saida underviser i, skulle enhver
kvinde lære, særligt før de oplever en fødsel. Jeg ser hendes arbejde som
vigtigere end fødselsuddannelse. Hvis vi kan få kvinder til at få forbindelse
med deres krop, når det så kommer til fødsel er vi halvvejs i mål.- Lael Stone
Ved at lytte og deltage i dine seminarer, har jeg opnået et kæmpe
gennembrud i terapi på grund af dig og nu undersøger jeg hvordan man frigør
skam og hvordan jeg kan elske mig selv min krop og mit liv. Hvis ikke jeg
havde hørt dig, jeg er helt ærligt ikke sikker på om jeg ville have fået dette
store gennembrud. Jeg er på vej til at blive hel igen og det er fantastisk. Åh,
og fordi jeg fandt dig, gik jeg fra at være en størrelse 15 til en størrelse 8!
Mange gange tak! - A.T.
Jade ægget har givet mig en enorm viden om mig selv og min krop. Det har
lært mig at når det drejer sig om at komme i kontakt med mig selv er jeg nødt
til at slippe at “gøre det til et mål”. For mig handler det altsammen om
“følelse”, “gøre det enkelt” og “slippe forventningerne”. Det har været en
pragtfuld træning hvor min krop er læreren og mit sind er den studerende og
jo mere forbundet de er med hinanden jo mere strålende føler jeg mig! Gladys B.
www.TheJadeEgg.com
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Hvad Nu?
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Jeg håber at denne ebog har givet dig dybere indsigter, forståelse og sikkerhed
i emnet omkring Jade Ægget.
Jeg har virkelig nydt at være sammen med dig på denne rejse og ser frem til
forsat at støtte dig.
Det er flere måder, som dette kan udforme sig på:
1. Mit Website. Hvis ikke jeg har svaret på et af dine spørgsmål i denne
ebog, så skal du være velkommen til at kigge på min hjemmeside. Jeg har
yderligere videoer der om Jade Ægget, som du måske vil finde berigende:
www.TheJadeEgg.com
2. Min bog. The Emergence of the Sensual Woman - Awakening Our
Erotic Innocence går meget dybere ind i både livsstilen om det at være en
saftig kvinde såvel som giver dig over 60 øvelser du kan bruge sammen med
Jade Ægget (inklusiv et kapitel om kvindelig ejakulation). Du kan købe en
fysisk version her:
www.SaidaDesilets.com/store eller du kan finde ebogsversionen på Kindle,
Kobo, og Nook (Audio versionen er på iTunes og Amazon).
3. Online Kursus. Jade Egg Mastery - The Ultimate Course For Lifetime of
Pelvic Health & Profound Pleasure. Dette 8 ugers kursus er designet for at give
dig en dybere træning og flere lækre indsigter gennem video- og audioguidede ugentlige lektioner. Der er også et forum hvor du kan stille spørgsmål
(på engelsk) og få direkte feedback, indimellem lancerer jeg også dette som et
LIVE kursus hvor LIVE opringninger er inkluderet sammen med det
automatiserede kursus.
www.JadeEggMastery.com
4. En-til-En Rådgivning. I det sjældne tilfælde at alle andre ressourcer ikke
slår til, er det muligt at søge om rådgivning dirkete hos mig. Du kan finde flere
detaljer ved at besøge min hjemmeside og kontakte os direkte via:
www.SaidaDesilets.com/contact
Jeg vil gerne have, at du oplever success, fordi jo mere levende og fyldt med
lyst du er, jo mere fantastisk bliver denne verden.
Det er inspirerede mennesker, som har energi og entusiasme, som gør den
største forskel i denne verden.
Hvem du er som person, hvad du legmeliggør indeni dig, har mere
indvirkningskraft på dem du elsker og dem omkring dig, end du overhovedet
kan vide.
Dette er særligt sandt hvis du er mor, eller en som yder omsorg for andre.
Tak fordi du er dig.
www.TheJadeEgg.com
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Tak fordi du stoler på mig.
Tak fordi du er villig til at være alt hvad du kan være som en smuk, vækket,
og inderligt levende kvinde.
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