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OLÁ MARAVILHOSA!OLÁ MARAVILHOSA!
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Hoje você começará a aula

repetindo o exercício do zíper. 

 Lembra dele? Você imagina que

tem um zíper  na sua bonitinha e

que  você vai fechá-lo la do cóccix

até o Monte de Vênus e depois

abrir lentamente. Faça 5 vezes e

descanse 10 segundos. 

Faça 10 séries de 5.

Assim que você terminar as 10

séries; descanse 45 segundos e

em seguida, faça o exercício do

zíper forte.



Vamos relembrar?

No zíper forte você vai apertar o

músculo vaginal e segurar apertado

por 10 segundos e relaxar por 20

segundos.

Repita 10 vezes.

02

@mirnalacerdaoficial

ATENÇÃO

Não conseguiu segurar o zíper

apertado por 10 segundos? Não

tem problema. Segure 8, 7, 5. 

O importante é começar a fazer o

exercício e manter sempre.



O PRÓXIMOO PRÓXIMO

EXERCÍCIO SE CHAMAEXERCÍCIO SE CHAMA  
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ElevadorElevadorElevador



Imagine que você está fazendo 3

forças: fraca, média e forte.

Concentre-se na sua musculatura

vaginal.

- Faça uma força fraca na entrada

da vagina como se estivesse

dando uma "cortadinha" no xixi, 

- Faça uma força média como se

você estivesse apertando mais a

fundo,

- Faça uma força bem forte,

apertando bem profundamente a

vagina e relaxa.
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Faça 10 séries de 5, descansando

10 segundos entre cada série.
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O elevador é um exercício muito

importante no Pompoarismo.

No meu método completo você

aprenderá também, variações dos

exercícios do elevador: subindo,

descendo entre outros tipos que

intensificam a técnica pois na hora

que você for ter relação com seu

parceiro, é o elevador que vai te

possibilitar fazer o famoso

movimento de "chupitar" o pênis

dele, de "ordenhar", sem mexer um

músculo do corpo.



É um exercício também que vai te

dar uma precisão e uma força

maior na profundidade da vagina.

Enfim, são muitos benefícios!
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ENTÃO, BORA FOCAR NOS

EXERCÍCIOS DE HOJE!!!



@mirnalacerdaoficial

Mirna Lacerda-You tube

TE VEJO NATE VEJO NATE VEJO NA   
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