
EXERCÍCIOS COM O OVO DE JADE
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1- PREPARAÇÃO
2- AQUECIMENTO
3- AUTO-MASSAGEM
4- PRÁTICA DO OVO
5- DICAS ÚTEIS

As meditações, práticas e técnicas aqui descritas, não substituem  tratamento médico 
especializado. Se algum dos leitores tiver alguma doença, desequilíbrio mental ou 
emocional, deverá consultar o  médico ou terapeuta. Este tipo de problemas deverá ser 
tratado antes de começar a prática.
Este folheto não pretende fazer algum tipo de diagnóstico , tratamento, prescrição ou 
recomendações a algum tipo de doença, sofrimento ou condição física de qualquer tipo.

1- PREPARAÇÃO  

Ferva o ovo durante 10 minutos (arrefeça antes de usar).
Ate fio/ fita dental (não encerado e sem sabor), para ser mais fácil retirar. (Ver figura 1  

A). Construa uma relação com o seu ovo (algumas pessoas gostam de arranjar um lugar 
sagrado para o seu ovo, etc.). Certifique-se de que não vai ser perturbado e vista roupa 
confortável.
Após a prática tenha o cuidado em retirar o fio e deitá-lo fora ou fervê-lo. Sopre para a 
abertura para o limpar. Mergulhe-o em água quente e deixe-o secar. Poderá também 
mergulhá-lo numa solução de Tea Tree ou de óleo grainha de uva com água. Os ovos de 
Jade podem ser fervidos quantas vezes for necessário. 

2- AQUECIMENTO   
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A prática pode ser feita deitada (sem gravidade), sentada ou em pé, no entanto 
aconselhamos a iniciar-se na prática deitado.
Coloque a mão esquerda no coração e a direita no ventre:

1) Faça o som do coração   “Hawww” 3 vezes: Traga  amor, alegria e calor do 
coração para o ventre.

2) Crie um espaço sagrado para fazer a prática. Sinta-se seguro, nutrido e relaxado.
3) Conecte-se  com os seus genitais, entre e peça permissão para fazer a prática ( Se

receber um não como resposta, não a faça e espere por uma altura melhor).

3- AUTO MASSAGEM  

Esfregue as mãos energicamente – trazendo a energia do coração para as mãos, e 
comece a massajar o seu Umbigo (1), Monte de Vénus (2), Virilha/Qua (3), Coxas (5), 
Ânus/Músculo do Amor(6), Períneo (7) e qualquer estrutura óssea em torno dos 
genitais. Sinta a abertura da energia quente e amorosa e dissolva qualquer tensão, dor 
ou bloqueio que possa encontrar (Ver figura 2).

 A massagem ao peito é um aquecimento muito bom;(Ver figura 2).
Coloque uma mão no coração e outra nos genitais. Faça o som “Hawww” mais 3 
vezes e suavemente sorria para baixo. 
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4- PRÁTICA COM O OVO  

1)  Gentilmente coloque  o ovo dentro dos lábios internos da vagina, e mova-
o em círculos lentos até o sentir ficar num ângulo confortável. (Lembre-se 
de continuar a enviar para baixo o sorriso da energia amorosa do coração 
e de fazer respirações abdominais lentas e profundas).

2) Deslizamento: Suavemente, contraia os músculos do canal vaginal como 
se quisesse fazer subir o ovo até ao umbigo enquanto inspira, em 
simultâneo rode a pélvis para cima e levante as nádegas do chão.   Expire 
de seguida, relaxando a pélvis, e colocando novamente as nádegas no 
chão. Repita este movimento até o ovo chegar ao útero (Isto demora 
algum tempo a ser sentido, então apenas sorria e imagine isto a 
acontecer). (Ver figura 3). 
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3) Inspirações curtas/Oscilação. Continue a fazer inspirações curtas e 
adicione um ligeiro balanço da zona pélvica – o cóccix balança em 
direcção ao tecto na inspiração e em direcção ao chão na expiração.

4) Inspirações curtas mas fortes: Aperte com força na inspiração e 
empurre para baixo e para fora na expiração. O ovo irá mover-se para 
dentro e para fora. Faça com ou sem o balanço da pélvis.

Dica: Faça uma ligeira pressão no ovo com a mão, para promover o seu 
movimento para dentro dos Genitais. Dê alguns nós ao longo do fio dental 
com intervalos entre eles assim pode monitorizar o movimento do ovo 
dentro do corpo
Importante: Valorize o seu próprio conhecimento interno e sabedoria. Se 
não se sentir bem com uma prática – oiça isto! Experimente e crie uma 
versão que funcione para si. 

5) Exercício de fortalecimento: Inspire e aperte os genitais/ovo e 
pressione a pélvis o mais longe possível do chão. Expire e relaxe vértebra 
a vértebra de volta ao chão, utilizando o som “mmm”, “ohhh” ou “ahhh”. 
(Abrir a garganta é importante) (Ver figura 4).Entre cada exercício: 
esfregue as mãos até ficarem quentes, massaje o seu umbigo/ovários e 
traga as mãos até ao seu centro do coração e massaje à volta do peito nas 
duas direcções (Criando mais compaixão) (ver figura 5). 
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6) Prática Sentada: Agarre o ovo com os genitais e relaxe. Inspire – Agarre, 
Expire -  Relaxe.

Aperte o ovo com os genitais e mova-o para cima e para baixo. 
Co 5) Strengthening Exercise: Inhale and squeeze the genitals / egg and press the pelvis as far as 
possible from the ground. Exhale and relax the vertebra back to the floor using the "mmm", "ohhh" or 
"ahhh" sound. (See Figure 4). Between each exercise: rub your hands until they are warm, massage 
your navel / ovaries and bring your hands to your heart center and massage around the chest in both 
directions ( Creating more compassion) (see figure 5).

7) ntinue a sorrir e a respirar lentamente.
8) Puxe e aperte com a inspiração, empurre para baixo na expiração. Os ovos

movem-se para cima e para baixo, mas não o deixe sair completamente, 
apenas até à abertura da vagina. (Ver figura 8). 
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5 - DICAS ÚTEIS 

Sorrir é muito importante. Ajuda a manter a energia sexual no corpo – permitindo-o 
criar mais e mais energia sem a perder.
Continue a sorrir! Se não tiver muito tempo para realizar a prática, use o ovo dentro de 
casa ou fora dela se se sentir confortável.
Se não tiver lubrificação suficiente, massaje os mamilos e/ou use um lubrificante com o 
ovo.
Se tiver dificuldades no início em segurar o ovo, tente dormir com ele. Os genitais vão 
continuar a trabalhar com o ovo enquanto dorme – muitas mulheres reportaram sonhos 
vividos e músculos mais firmes.
5 minutos por dia de prática trará melhores resultados do que 1h por semana.
A consistência é a chave. Pense nisto como um programa de rejuvenescimento 
maravilhoso. 
É recomendado parar a prática durante a menstruação. Use o seu próprio discernimento.
Não pratique se tiver D.I.U (Dispositivo intra uterino).
 Se tiver alguma dificuldade, por favor contacte um instrutor qualificado neste sistema 
antes de começar. Este é um mini folheto que tem como objectivo a introdução a uma 
prática poderosa. Se deseja aprofundar a prática, ou tiver alguma questão, por favor 
contacte  um Instrutor qualificado. 
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