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RESPIRAÇÃO:

Vamos aprender a respirar de forma

correta.

Inspire, desça o ar pelo  pelo

abômen, estufe a barriga e solte o

ar. Repita por 10 vezes essa

respiração.

E X E R C Í C I O SE X E R C Í C I O SE X E R C Í C I O S

1.

2.

Você pode fazer esse exercício no

banho ou mesmo deitada em sua

cama.

CONCENTRAÇÃO

@mirnalacerdaoficial
01



Com os olhos fechados, imagine o

número 100. Depois o número 98,

em seguida o 96, 94, 92 e assim

sucessivamente, em ordem

decrescente de 2 em 2, até chegar

ao número 0.

Repita esse exercício 5 vezes.

3.

Imagine que você vai fazer um

exame de urina. Você se lembra

como é o procedimento?

Desprezamos o primeiro jato de xixi

e seguramos. 

IDENTIFICANDO A MUSCULATURA
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Em seguida colocamos o coletor na

direção da vagina e liberamos o

restante da urina ou até encher o

coletor, correto? 

O que você vai fazer agora é fechar

seus olhos, pode ser deitada ou no

chuveiro mesmo e fazer  os

movimentos de:

- Cortar o xixi

- Soltar o xixi

Repita 10 vezes.
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ATENÇÃOATENÇÃOATENÇÃO :::    

NÃONÃONÃO  é para sentar no vaso sanitário e é para sentar no vaso sanitário e é para sentar no vaso sanitário e

cortar o xixi de fato, e sim praticar ocortar o xixi de fato, e sim praticar ocortar o xixi de fato, e sim praticar o

movimento como se estivesse cortando omovimento como se estivesse cortando omovimento como se estivesse cortando o

xixi mas não quando for urinar, pois issoxixi mas não quando for urinar, pois issoxixi mas não quando for urinar, pois isso

pode causar infecção urinária.pode causar infecção urinária.pode causar infecção urinária.

Essa é uma forma de você

identificar a musculatura que

vamos trabalhar.

Outra forma de identificá-la é

inserindo um ou dois dedos no

intróito vaginal e fazer o

movimento de apertar e soltar.
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É importante você fazer esse

exercício para o seu cérebro saber

qual é o músculo a ser trabalhado.

4 FORTALECENDO A MUSCULATURA

Sente-se num lugar em que

você fique confortável, 

 tranquila, e tome uma

respiração profunda;

É importante fazer esse exercício

pela manhã e pela noite.
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Feche seus olhos e inicie uma

contração vaginal,  tranquila,

contraindo cada vez mais e  aos

poucos na contagem de: 

         10, 30, 50, 70, 90, 100.

Segure 5 segundos e relaxe

devagar.  Não solte de uma vez.

Repita esse exercício 10 vezes.

Imagine um zíper. Imagine que

esse zíper virá lá do cóccix, vai

passar pelo seu bumbum e vai

chegar até o monte de vênus.
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COM UM INTERVALO DE 10

SEGUNDOS ENTRE CADA

CONTRAÇÃO

Pense como se você estivesse

fechando uma calça jeans muito

apertada. 

Você fará esse movimento de

fechar o zíper lentamente.

      Repita esse exercício 5 vezes.
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@mirnalacerdaoficial

Mirna Lacerda-You tube

TE VEJO NATE VEJO NATE VEJO NA   
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https://www.instagram.com/mirnalacerdaoficial/
https://www.youtube.com/results?search_query=mirna+lacerda

