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1. Introdução

Originado na Índia, o pompoarismo é uma técnica que nasceu com o intuito de aumentar
a longevidade, melhorar a gratificação sexual e também o desenvolvimento espiritual, através da
contração e relaxamento dos músculos da vagina.
Derivado de exercícios tântricos, o pompoarismo era realizado por sacerdotisas dos
templos da Grande Mãe, estas que acreditavam que o ventre e a vagina eram órgãos sagrados
para o corpo justamente por serem os portais que trazem vida à Terra. Por essa razão, todas
praticavam a contração da vagina acompanhadas pelo som de tambores, preparando-se para o
Maithuna (ritual do sexo sagrado) e também outros rituais de amor e fertilidade. E com o passar
do tempo, a prática foi ganhando popularidade no Oriente, até se aperfeiçoar no Japão e
Tailândia.

Na Tailândia, por exemplo, ainda é costume a mãe passar a técnica para filha. As meninas
começam com os exercícios de pompoarismo desde os 8 anos de idade (sem o uso de
instrumentos, logicamente), pois a tradição tailandesa diz que para conseguir um bom casamento,
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a futura esposa precisa ser bem educada, ter dotes musicais e habilidades sexuais. Já que o valor
do dote pago pelo futuro esposo depende exclusivamente desses pontos.
Quanto a chegada no Oriente, o pompoarismo teve maior reconhecimento ao ser trazida
pelo médico americano Arnold Kegel e ganhou força nos anos 1950. Baseado nessa prática
milenar, Kegel "desenvolveu" exercícios para ajudar mulheres com problema de incontinência
urinária, e a partir de novas pesquisas, descobriu que por meio desses exercícios, a irrigação
sanguínea da área era maior e, consequentemente, não só a disfunção era curada como a
excitação e orgasmo eram potencializados.
Hoje em dia, o pompoarismo se tornou uma forma de agradar o parceiro levando novas
possibilidades e sensações para a cama, como também para manter a saúde íntima da mulher e
livrá-la de várias disfunções somente com seus exercícios.
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2. Objetivo e público-alvo

O objetivo desse E-book é complementar, por meio de dicas, exercícios e aulas
específicas, o curso de pompoarismo do canal "Sexualidade e Você", comandado pela psicóloga
e sexóloga Carla Cecarello no YouTube.
Neste E-book, você contará com os seguintes conteúdos:
•

O que é pompoarismo;

•

Seus princípios e principais benefícios;

•

Como praticar o pompoarismo;

•

Aulas e exercícios;

•

Instrumentos para treino (pesinhos, bolinhas tailandesas, etc.).

Além disso, também encontrará várias dicas e curiosidades sobre essa prática milenar e
como tirar melhor proveito dela com total conforto e segurança.

O público-alvo são mulheres a partir de 18 anos que desejam continuar ou dar início ao
curso de pompoarismo do canal "Sexualidade e Você" e melhorar a qualidade da sua vida sexual
e também da própria saúde.
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3. Sobre Carla Cecarello

Carla Cecarello formou-se em Psicologia, pela Universidade São Marcos em 1990, e logo
se especializou em Sexualidade Humana pelo Instituto H. Ellis em 1991.
Pós-graduada Latusenso em psicodiagnóstico pela Universidade São Marcos. Em 2003
tornou- se mestre em Ciências da Saúde pela UNIFESP – Escola Paulista de Medicina.
Em 1998, fundou a ABS – Associação Brasileira de Sexualidade, que tinha por objetivo a
realização de pesquisas e trabalhos científicos.
Através da ABS, surgiu o Projeto AmbSex, ambulatório de Sexualidade, que presta
serviços a população em geral no que diz respeito as dificuldades sexuais. Carla Cecarello é
fundadora e coordenadora deste Projeto.
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Co-autora de diversos livros sobre sexualidade, como: “Manual Prático de Condutas em
Medicina Sexual e Sexologia” (capítulo “Resposta Sexual Feminina”) e “Disfunção Sexual”
(capítulo “Disfunção Erétil e a Terapia Sexual”), já participou também de diversos programas na
Tv e no rádio, contando um pouco de sua carreira e ajudando a sanar dúvidas sobre sexo e
relacionamento.
Para interagir melhor com o público, Carla Cecarello criou o "Sexualidade e Você", canal
no YouTube que já conta com mais de 10.000 inscritos, onde - toda terça e sexta da semana, às
20hs - oferece dicas, responde perguntas e traz novidades referentes ao assunto sexo por meio de
vídeos super divertidos.
A partir desse novo projeto, Carla deu início ao curso de pompoarismo. Através de aulas
leves e com passo a passo simples de acompanhar, a ideia do curso é ajudar as mulheres a
melhorar sua vida sexual e saúde íntima através dessa técnica.
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4. O que é pompoarismo

O pompoarismo é a técnica que trabalha com o relaxamento e fortalecimento vaginal, que
através de diferentes tipos de contrações e movimentos da musculatura da vagina, tem como
intenção aumentar a habilidade dos músculos da região e deixá-los mais fortes, como se fosse
uma ginástica íntima.
Para mulheres a partir de 18 anos, idade esta que a elasticidade da musculatura vaginal
começa a diminuir, o pompoarismo é super recomendado por ginecologistas por trazer diversos
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benefícios para o corpo da mulher, não só sexuais, mas de saúde também. E por essa razão,
ganhou uma conotação terapêutica de uns anos para cá.
Queda de bexiga, flacidez vaginal e incontinência urinária são alguns exemplos de
disfunções que essa prática combate e previne por meio de seus exercícios, fortificando toda a
zona da vulva e parte interna da vagina.
Isso sem contar as inúmeras vantagens sexuais que oferece à mulher e também ao seu
parceiro. Quem é adepta e domina essa técnica consegue, não só controlar o próprio orgasmo,
como fazer com que o homem chegue ao orgasmo junto, além de outras "façanhas" sexuais que
proporcionam maior prazer durante a relação. Afinal, a palavra pompoar significa - literalmente ‘sugar o pênis’.
A mulher que pratica o pompoarismo conhece muito bem a própria vagina, sabe como o
seu corpo funciona, as áreas que lhe dão mais prazer e sabe dominar vários movimentos que
encantam seu amor na hora H e que, sem dúvida alguma, melhoram e muito a vida sexual dos
dois.
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5. Seus princípios e principais benefícios

- Princípios

Antes de torna-se pompoarista, existem alguns princípios importantes que você deve
seguir para começar nessa arte. Afinal, pompoar por iniciativa própria pode lesionar seus
músculos e, ao invés de benefícios, você só terá dor de cabeça e esse não é o objetivo, certo?!
Vou listar alguns dos fatores que devem ser levados em consideração para que você possa
aprender a pompoar corretamente e sem problemas:
•

Primeiramente, é preciso consultar um ginecologista para saber como está sua saúde
íntima;

011

•

É preciso ter um bom conhecimento da sua vagina, pois se trata de uma prática que
envolve a musculatura vaginal. Então, deixe a vergonha de lado e se toque, perceba por
meio do toque como as sensações que as contrações e o relaxamento dos músculos
proporcionam;

•

Não fume ou fume menos;

•

Beber moderadamente;

•

Alimentar-se e dormir bem;

•

Meditar (ajuda na hora de fazer os exercícios);

•

Se possível, procure a ajuda de um profissional. Mesmo que faça o treino sozinha, é
recomendável ter sempre alguém para orientar.
De início, se você tem algum desses hábitos, pode ser difícil livrar-se deles. Ter disciplina

e empenho é o que faz a diferença para controlar a técnica e desenvolver a musculatura em
pouco tempo e melhor.
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- Benefícios

Quanto aos benefícios, mais do que prazer, o pompoarismo traz diversas vantagens para a
saúde da mulher. Mais do que fortalecer a musculatura da vagina e também da área pélvica,
pompoar oferece as seguintes vantagens:
•

Regula os hormônios, pois ativa a circulação e conserva por mais tempo a juventude de
quem pratica essa técnica;

•

A mulher fica mais confiante;

•

Eleva a autoestima e deixa a mulher sexualmente mais preparada;

•

Dá maior mobilidade a área pélvica e aos quadris;

•

Previne infecção urinária e outra doenças, por tornar os tecidos vaginais mais fortes.
Existem muito outros benefícios que o pompoarismo pode estimular e é o que faz dessa

prática uma das mais procuradas atualmente para a melhoria da vida sexual e íntima da mulher.
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6. Começando a prática do pompoarismo

O primeiro passo para começar a prática do pompoarismo é reconhecer o próprio corpo.
Seja por vergonha ou crença, até mesmo por formação familiar, muitas mulheres não têm o
hábito de ver ou tocar a sua vulva e sua vagina. Não sabem quais são os pontos que dão mais
prazer ou a aparência da sua região íntima.
Quando você conhece sua vulva e sua vagina, não só aprende sobre essa zona, como
também começa a estimular sua vontade para o sexo. Pode parecer mentira, mas a partir do
momento em que sua mente está mais aberta e você passa ter consciência da sua sexualidade e
seu corpo, sua libido é automaticamente provocada.
Antes de começar o reconhecimento da sua vagina, você deve tirar um 'selfie' dela. Isso
mesmo, fotografar. E por quê? É recomendado fotografar para que você consiga identificar a
diferença do antes e depois ao longo do curso de pompoarismo. Ver como a vagina ficou mais
tonificada (com aparência mais avermelhada) depois dos exercícios e, além disso, para que você
perceba como sua percepção em relação a sua zona íntima mudou. Afinal, a vagina é uma parte
super importante do seu corpo e merece todo o seu carinho.
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Agora, com a ajuda de um espelho pequeno, descubra sua vagina. Tire um momento e
espaço onde possa ficar à vontade, fique nua, sem nada para atrapalhar, deite ou sente em uma
posição confortável e coloque o espelho entre suas pernas dobradas.
Observe sua vulva e sua vagina sem constrangimento. Analise com atenção por alguns
minutos e depois, usando os dedos, comece a acariciá-la. Sinta cada parte com calma. Ainda
olhando para o espelho, identifique o que você tem.
Na parte de cima da entrada da vagina, há uma bolinha do tamanho de uma ervilha,
chamado clitóris. Esse é o órgão responsável pelo orgasmo feminino. Quando ficamos excitadas,
o clitóris cresce e fica inchado. Sendo assim, toque e sinta o seu clitóris. Pode fechar os olhos e
aproveitar as sensações que o toque proporciona e quais dão mais prazer. Se é em movimentos
circulares ou para cima e para baixo. O fundamental é descobrir como você gosta de mexer nele.
Depois, voltando a olhar para o espelho, acaricie os lábios vaginais. Há dois tipos de
lábios: os pequenos e os grandes. São peles um pouco mais moles. Toque e sinta a sensação que
causa, assim como fez com o clitóris.
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Sempre com o espelho te auxiliando, continue acariciando essas partes e com cuidado,
introduza o dedo na sua vagina. Não tenha vergonha, apenas descubra a sensação que lhe
transmite. Desça mais um pouco e toque o períneo (o espaço entre a vagina e o ânus), esse
espaço provoca bastante prazer. Se você estiver bastante à vontade, pode tocar o seu ânus
também e sentir o que esse toque lhe causa.
Esse reconhecimento corporal é muito importante e é a primeira coisa que você aprende
no curso de pompoarismo. Esse exercício te ajuda, não só a descobrir sua zona íntima, mas
também a mudar sua percepção sobre ela ao longo do curso.

Observação: caso você tenha mioma, o pompoarismo não é muito indicado, pois essa
prática irriga e tonifica ainda mais a região do útero. Então, caso queira tornar-se uma
pompoarista, o mais recomendado é conversar primeiro com o seu ginecologista.
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7. Exercícios básicos

Para dar início as aulas e exercícios do curso, você precisa saber identificar os seus anéis
vaginais, pois são eles que serão trabalhados durante a prática do pompoarismo. Então, entender
como os anéis funcionam e onde estão localizados é essencial para que a prática dê certo e você
consiga ter o domínio da sua vagina e a sensação de que o pênis será massageado.
Como o sexo não é algo estático, aprender a identificar e movimentar os anéis vaginais é
muito importante, principalmente, aprender a movimentá-los junto com o movimento do quadril.
Assim, aumentando o prazer durante o ato sexual.
Abaixo, há uma figura que representa a parte interna da vagina. Nela, você conseguirá
identificar os três anéis vaginais.
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Através da imagem, é possível perceber que o primeiro anel fica bem próxima a entrada
da vagina e o períneo. Quando você aprende a movimentá-lo, é como se estivesse ensinando sua
vagina a dar beijos, pois o anel vai abrir e fechar.
O segundo anel vaginal está localizado na metade do canal vaginal e próximo ao clitóris.
E no momento em que você mexe esse anel, o clitóris também é movimentado, mas de uma
maneira bem sutil.
Já o terceiro e último anel vaginal fica bem próximo do colo do útero.
Na prática do pompoarismo, identificar onde estão os anéis é fundamental para dar inícios
aos exercícios. Você descobre todos os anéis vaginais e como movimentá-los, para depois
associar esses movimentos aos movimentos dos quadris.
Então, vamos lá?!

- Identificando e exercitando o primeiro anel vaginal

Antes de começar a exercitar o primeiro anel vaginal, você precisa identificá-lo. Para isso,
é necessário que você fique nua e bem à vontade, sem qualquer roupa que possa atrapalhar, e
depois pegue uma cadeira confortável e onde caiba todo o seu bumbum.
À seguir, sente na ponta da cadeira com as pernas levemente separadas e sobre a sua mão,
dessa forma será possível sentir o nitidamente o seu períneo. Assim que senti-lo, incline o corpo
para frente, a fim de entrar mais em contato com essa região.
Concentre-se totalmente no períneo e com os dedos, você fará o seguinte:
•

Tente fechar o períneo e segure, junto com a sua respiração;

•

Conte 5 segundos e solte, tanto os dedos quanto a respiração;
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•

Repita os movimentos devagar por, pelo menos, dez vezes e pare;

•

Dê um descanso de uns minutinhos e recomece;

•

Aumente um pouco a velocidade dos movimentos e refaça a série por mais dez vezes.
Feche o períneo, segure junto com a respiração, conte 5 segundos e solte tudo.

Aos poucos, refazendo o exercício, você vai perceber que o movimento de abrir e fechar
ficará cada vez mais fácil de fazer. É como se a sua vagina estivesse mandando 'beijinhos'.
Fechando e abrindo o períneo nessa posição - sente sobre a mão na ponta da cadeira e
inclinada - você perceberá que o seu bumbum também vai contrair e soltar, o que é ótimo, pois
isso indica que você conseguiu atingir o objetivo de reconhecer o anel número um da prática do
pompoarismo.

*Dica: você pode chamar o seu parceiro para participar do seu exercício, dizendo que vai
mandar 'beijinhos' para ele com a vagina.
Deite na cama, numa posição com as pernas dobradas e um pouco levantadas, e com os
dedos faça o mesmo movimento de fechar e abrir o períneo. Comece devagar, seguindo o que foi
descrito acima, até conseguir repetir sem a ajuda dos dedos. E é nesse momento que você
mandará 'beijinhos' para o parceiro com a vagina.

- Identificando e exercitando o segundo anel vaginal

O segundo anel fica - mais ou menos - no meio do canal vaginal e é muito importante,
além de muito gostoso de aprender a identificar e reconhecer, pois você precisa fazer um
movimento que se assemelha muito ao movimento de segurar a urina, como se estivesse sugando
o pênis.
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Assim como no exercício do primeiro anel, é necessário que esteja nua e confortável, sem
qualquer roupa que possa apertar ou atrapalhar. Além disso, o mais indicado é que faça xixi e
esvazie a bexiga antes de começar o exercício, pois deixá-la cheia pode causar algum incômodo
durante a prática. Então, assim que ficar bem à vontade, você iniciará o exercício da seguinte
maneira:
•

Nua, fique de pé e com as pernas levemente afastadas;

•

Comece a fazer o movimento de fechar o segundo anel, como se estivesse segurando
a urina;

•

Feche, segure por 5 segundos e solte;

•

Repita os movimentos mais algumas vezes, sempre segurando e contando os 5
segundos para depois soltar;

•

Conforme o exercício vai seguindo, comece a aumentar a velocidade de fechar e abrir
o segundo anel.

Uma outra forma de identificar o segundo anel é com o auxílio de uma cadeira. Sente na
ponta da cadeira, com as pernas levemente afastadas e se incline até colocar as mãos no chão. Ao
fazer este movimento, você poderá perceber que toca o seu clitóris na cadeira. Quando fizer o
movimento de fechar o segundo anel, o seu clitóris se movimentará mais, e este é o principal
objetivo.
Então, como no exercício anterior, repita o movimento de fechar (segurar a urina), contar
5 segundos e soltar. Com uma velocidade um pouco mais rápida, faça esse movimento em torno
de 3 minutos e pare. Dê uma pausa de 2 minutos, relaxe e volte ao mesmo movimento: encoste o
clitóris na cadeira, feche o segundo anel, segure por 5 segundos e solte. Sempre aumentando a
velocidade e por 3 minutos.
Se você tiver a sensação de que seu clitóris está se movendo enquanto faz o exercício,
isso significa que está no caminho certo.
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*Dica: para conseguir pôr em prática os exercícios ao longo da semana, basta sentar em
uma cadeira confortável, com as pernas levemente separadas e a coluna no encosto, e refaça os
exercícios do primeiro e segundo anel.
Mexa o períneo, relembrando o movimento de fechar, segurar por 5 segundos junto com a
respiração e soltar, como se estivesse mandando 'beijinhos' com a sua vagina. Repita dez vezes,
relaxe por uns minutinhos e recomece.
Depois, vá para o exercício do segundo anel. Segure a urina por 5 segundos e solte,
sempre prestando atenção para perceber se está mexendo o clitóris junto.

- Identificando e exercitando o terceiro anel vaginal

Para reconhecer e exercitar o terceiro e último, o mais próximo do colo do útero, é
preciso que você esteja deitada, preferencialmente na cama por ser mais confortável. Esteja à
vontade, sem roupa e relaxada, numa posição em que seu corpo fique esticado.
O exercício para identificar o terceiro anel é um exercício de respiração. E você fará o
seguinte:
•

Respire fundo e encha sua barriga de ar;

•

Estique até onde pode, ficando com um "barrigão" e segure por 5 segundos;

•

Solte todo o ar, como se o músculo da barriga fosse colar em suas costas;

•

Ao fazer isso, será possível perceber o terceiro anel, um ponto mais duro dentro de
você;

•

Relaxe por uns segundos, inspire normalmente, e repita a respiração;
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•

Encha a barriga de ar, segure 5 segundos e solte como se o músculo fosse colar outra
vez em suas costas.

É importante que você fique bem concentrada para conseguir perceber com mais
facilidade o terceiro anel. Depois de repetir o exercício algumas vezes, volte a sua respiração
normal e tente mexer o terceiro anel, levando e trazendo essa musculatura, por 10 vezes.
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8. Revisando

Reconhecer os três anéis vaginais nem sempre é uma tarefa fácil para quem está iniciando
na prática do pompoarismo. No começo, é normal reconhecer um ou outro, ou até mesmo não
conseguir identificar nem um dos três. Se este é o seu caso até esse momento, não se desespere.
Agora direi o porquê essa dificuldade está acontecendo.
Para identificar os três anéis vaginais, mais do que treinar todos os dias, a respiração é
fundamental. Na prática do pompoarismo, a respiração contribui para que você consiga se
concentrar no que irá fazer. Ou seja, o exercício.
Existem três tipos diferentes de respiração: respiração curta, média e completa.

1 - Respiração curta
Caracteriza-se por aquela que a pessoa só consegue encher o peito de ar. Muito comum
em quem sofre de ansiedade. Este tipo de respiração não serve para o pompoarismo, pois não
ajuda a identificar os anéis vaginais.

2 - Respiração média
É a respiração em que a pessoa até consegue encher o abdômen de ar. Porém, não o
suficiente para atingir próximo ao 'pé da barriga', parte essencial na prática do pompoarismo
para identificar os anéis. Esse tipo de respiração também é bastante comum em quem sofre
de ansiedade.
Com a respiração média, você até pode conseguir identificar os anéis vaginais, porém, só
um ou outro.

3 - Respiração completa
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Já a respiração completa é a que irriga, através do sangue, oxigênio para o abdômen, o
suficiente para atingir o 'pé da barriga'.
Essa é a respiração ideal para que você consiga praticar o pompoarismo e identificar os
três anéis vaginais de forma mais efetiva.

Para você que deseja identificar melhor os três anéis vaginais, o recomendado é que
treine sua respiração para conseguir encher o abdômen de ar, o máximo que puder, até atingir
o 'pé da barriga'. Dessa forma, ficará mais fácil reconhecer os anéis.
Agora, vamos revisar os exercícios dos três anéis vaginais para que possamos seguir com
as próximas aulas. Vamos lá?!

- Primeiro anel: vagina mandando beijinho
•

Sente na ponta da cadeira com as pernas levemente separadas e sobre a sua mão para
sentir o seu períneo;

•

Tente fechar o períneo e segure, junto com a sua respiração;

•

Conte 5 segundos e solte, tanto os dedos quanto a respiração;

•

Repita os movimentos devagar por, pelo menos, dez vezes e pare;

•

Dê um descanso de uns minutinhos e recomece;

•

Aumente um pouco a velocidade dos movimentos e refaça a série por mais dez vezes.
Feche o períneo, segure junto com a respiração, conte 5 segundos e solte tudo.

- Segundo anel: clitóris movendo sutilmente (método 1)
•

Nua, fique de pé e com as pernas levemente afastadas;
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•

Comece a fazer o movimento de fechar o segundo anel, como se estivesse segurando
a urina;

•

Feche, segure por 5 segundos e solte;

•

Repita os movimentos mais algumas vezes, sempre segurando e contando os 5
segundos para depois soltar;

•

Conforme o exercício vai seguindo, comece a aumentar a velocidade de fechar e abrir
o segundo anel.

- Segundo anel (método 2)
•

Sente na ponta da cadeira, com as pernas levemente afastadas;

•

Se incline até colocar as mãos no chão;

•

Ao fazer este movimento, você poderá perceber que toca o seu clitóris na cadeira.

•

Quando fizer o movimento de fechar o segundo anel, o seu clitóris se movimentará
mais, subindo e descendo levemente.

- Terceiro anel: fisgada no pé da barriga
•

Respire fundo e encha sua barriga de ar;

•

Estique até onde pode, ficando com um "barrigão" e segure por 5 segundos;

•

Solte todo o ar, como se o músculo da barriga fosse colar em suas costas;

•

Ao fazer isso, será possível perceber o terceiro anel, um ponto mais duro dentro de
você;

•

Relaxe por uns segundos, inspire normalmente, e repita a respiração;
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•

Encha a barriga de ar, segure 5 segundos e solte como se o músculo fosse colar outra
vez em suas costas.
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9. Instrumentos para treino

Além dos exercícios básicos, o pompoarismo também utiliza de alguns instrumentos para
incrementar e potencializar os treinos, trazendo maiores resultados, como contrações vaginais
mais fortes e maior tempo de sustentação dessas contrações.
Cada instrumento tem uma finalidade e são recomendados para que você consiga
melhorar os movimentos da sua vagina e deixá-la mais sensual.
Veja abaixo quais são os principais instrumentos do pompoarismo.

- Bolinhas Tailandesas.
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As bolinhas tailandesas vão ajudá-la a ter uma melhor percepção da sua vagina,
exercitando a coordenação motora da sua região íntima. Esse instrumento consiste em duas ou
mais bolinhas presas por um fio de silicone, com um laço na ponta, o qual fica para fora da
vagina.

- Colar Tailandês

Há também o colar tailandês. Este instrumento, diferente do outro, consiste em uma linha
de silicone ligada a duas ou mais bolas pequenas feitas do mesmo material. No entanto, ambos
têm a mesma função, treinar a contração e o relaxamento vaginal.
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- Cones Vaginais

Os cones vaginais, também conhecidos como "pesinhos", são usados para fortalecer as
contrações dos músculos vaginais e aumentar a sustentação dessas contrações.
Vendidos geralmente num conjunto de quatro peças, possuem diferentes pesos - que
podem variar de 20g à 70g - e cores, cada qual específico para um tipo de exercício e o nível da
praticante e sua habilidade.
Os cones podem ser identificados da seguinte maneira:
•

Rosa: 20g

•

Amarelo: 32g
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•

Branco: 45g

•

Verde: 57g

As cores podem variar, conforme a marca ou lugar onde você compra, mas não há
problema. O que realmente importa são os pesos.
Os pesos mais leves, entre 20g e 32g, são indicados para quem ainda não tem muita força
na musculatura para segurar mais do que isso. Agora, se já tiver alguma prática, podem optar por
pesos entre 45g e 57g. O importante é escolher sempre aquele que melhor se adapte a sua
musculatura no momento.
Ao longo dos exercícios, segurar o pesinho através das contrações vaginais ficará mais
fácil. Assim que você tiver essa sensação, significa que sua musculatura ficou mais forte, e é
hora de mudar o peso do cone.
O mais bacana dos exercícios utilizando os pesinhos é que, além de fortalecer a
musculatura, também é uma excelente maneira de estimular a libido. Pois, aumenta a
sensibilidade durante o sexo, já que os músculos vaginais estão mais tonificados.
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- Vibrador

O último instrumento para a prática do pompoarismo é o vibrador. Com ele, você irá
despertar sua vagina. Os treinos feitos com o vibrador irão desenvolver a intensidade e o controle
dos seus movimentos, além de aprimorar as sucções e expulsão.
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10. Exercícios com instrumentos

Antes de começar os exercícios com os instrumentos, é muito importante que esteja com
a vagina bem lubrificada para introduzi-los sem desconfortos e também para não causar lesões.
Então, opte e use sempre por lubrificantes à base d'água.
Além disso, outro ponto importante em relação aos exercícios com os instrumentos é que
você precisa descansar a musculatura da sua vagina antes de fazer outro exercício. Por exemplo:
se você exercitou sua vagina com os pesinhos, precisa esperar de um dia para o outro, relaxar a
musculatura, e só então voltar a se exercitar.
Uma dica interessante é intercalar os instrumentos. Num dia, você faz o exercício com os
pesinhos e em outro, depois de descansar, fazer com as bolinhas tailandesas.

- Exercício com pesinhos

Livre de roupas e outros incômodos, fique em uma posição confortável - deitada ou
reclinada - e lubrifique bastante ao redor da vagina e, se possível, um pouco dentro para facilitar
a introdução do pesinho.
Pegue o pesinho mais leve, de 20g, e introduza na sua vagina, deixando apenas o fio para
fora. Depois de colocado, levante e ande pela casa por alguns minutos ou faça normalmente suas
atividades com ele dentro da vagina. Não tenha medo de que o pesinho caia, pois ele só sairá
caso você queira expulsá-lo.
Esse exercício de andar com o pesinho dentro da vagina lhe ajudará à ter consciência do
seu canal vaginal. Você irá descobrir como prender, soltar um pouco e, principalmente, melhorar
a força da sua musculatura.
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Depois de alguns minutos andando, sente-se e ainda com o pesinho dentro da sua vagina,
relembre os exercícios de reconhecer os três anéis vaginais: vagina mandando beijinho, clitóris
movendo sutilmente e fisgada no pé da barriga.
Ao longo desse exercício com os cones vaginais, vá variando o peso. De 20g, vá para o
próximo, de 32g. E assim por diante, até fazer com todos eles. Sempre a mesma sequência:
introduza, ande alguns minutos e faça o reconhecimento dos três anéis.

- Exercício com bolinhas tailandesas (ou colar tailandês)

Assim como o exercício anterior, esteja livre de incômodos, fique em uma posição
confortável e lubrifique bem ao redor e dentro da sua vagina.
Introduza a primeira bolinha e tente fazer o movimento de sugar e expelir. Por alguns
minutos, repita esses movimentos. Sugando e expelindo, como se as bolinhas estivesse
deslizando dentro da sua vagina.
Com a bolinha ainda dentro, tente usar os três anéis vaginais. Feche o primeiro anel e
segure. Depois feche o segundo anel e segure. Por último, feche o terceiro anel e segure. Faça
isso com todos os anéis e logo em seguida, tente expulsar a bolinha.
Repita os movimentos por alguns minutos e logo introduza a segunda bolinha, deixando
apenas o fio para fora. A sequência também é a mesma: feche o primeiro anel e segure. Feche o
segundo anel e segure. Feche o terceiro anel e segure. E logo em seguida, tente expulsar as
bolinhas.
O objetivo é fazer com que as bolinhas deslizem com mais facilidade dentro da sua
vagina, assim dando maior movimento a ela.
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- Exercício com vibrador

O último instrumento que você irá utilizar é o vibrador. Ao contrário dos pesinhos e as
bolinhas tailandesas que têm tamanho único, o vibrador possui mais opções. Porém, não é
necessário que compre um que seja muito grande ou grosso, o mais importante para que você
consiga fazer o exercício e ele dê certo é a função vibratória do acessório, pois é esta vibração
que ajudará a despertar sua vagina.
Da mesma maneira como os demais exercícios, esteja livre de incômodos, fique em uma
posição confortável e lubrifique bem ao redor e dentro da sua vagina. Então, você seguirá os
seguintes passos:
•

Pegue o seu vibrador e ligue na velocidade número 1;

•

Encoste a ponta do vibrador sobre o primeiro anel vaginal, perto do períneo;

•

Segure o vibrador ligado e pressionando no primeiro anel por uns 3 minutos, sempre
concentrando-se nas vibrações;

•

Depois, retire e desligue o acessório.

Assim que afastar o vibrador, você começará a sentir sua vaginal pulsar, como se quisesse
imitar a mesma vibração do acessório. Você terá essa sensação por alguns instantes, e logo que
parar de senti-la contrair, repita os movimentos.
Para exercitar o segundo anel vaginal, o processo é o mesmo:
•

Ligue o vibrador na velocidade número 1;

•

Introduza na sua vagina, até - mais ou menos - a metade do canal vaginal, tocando o
segundo anel;

•

Segure por 3 minutos e desligue.
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Em todas as vezes, você sentirá sua vagina tentar repetir as vibrações e é desta maneira
que irá perceber que seus músculos vaginais estão despertando.
*Observação: este exercício não é indicado para o terceiro anel.
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11. Pratique!

O pompoarismo se resume em uma palavra: prática.
Para ser uma excelente pompoarista, você precisa repetir os exercícios descritos nesse Ebook e nos vídeos sempre. Tanto os básicos quanto os com o uso de instrumentos. Afinal, como
diz o ditado: "a prática leva à perfeição". Por isso, nunca se esqueça de dar ânimo para a sua
vagina, de exercitar os três anéis e utilizar os instrumentos para estimular seus músculos vaginais.
Coloque tudo o que aprendeu em prática na hora do sexo. Repita os movimentos dos três
anéis sobre o pênis do seu parceiro durante a penetração, pois esses movimentos darão maior
sensação de prazer para ambos e contribuir para que tenham o orgasmo.
Então, continue praticando e sempre ponha em uso tudo o que foi ensinado aqui neste Ebook e também nos vídeos do canal "Sexualidade e Você", para deixar sua vagina cada vez mais
vigorosa e poderosa, e assim atingir muito prazer com o seu amor.
Muito sucesso e tudo de bom!
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