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...minha vontade era estar 

com amigas que gerassem 

energia positiva e assim 

formar uma Egrégora 

poderosíssima que nos 

protegesse ao longo de mais 

um ano! Assim foi concebida a 

comemoração de mais um 

ano de vida.  

Todos os encontros que 

realizamos, almoços, Cafés 

das Supremas entre outros, são sempre carregados de muita 

energia. O período que antecedeu o evento foi muito gostoso 

pois, já fui, em pensamento, curtindo cada passo do 

planejamento, tudo com muito carinho para nada sair errado com 

as amigas queridas. 
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A escolha da data, lista das convidadas, 

confecção do convite, elaboração do 

cardápio, cronograma das atividades, 

encomendas dos quitutes e bebidas, criação 

de lay-out para mandar bordar aventais para 

uso dos serviçais, compra de colchonetes para 

atividades externas, a logística para que todas participassem do 

evento…etc. etc...etc. tudo organizado e providências 

determinadas! 

Convites disparados e providências sendo tomadas pelo serviçal 

para que tudo fosse realizado dentro do planejado, as 

confirmações de presença chegando e o nível da adrenalina 

subindo, o quadro ia se preenchendo e o controle de 

cumprimento do cronograma seguido à risca.   

Tudo o que planejo tem que ser seguido e cumprido, nos mínimos 

detalhes. É chegado o grande dia e já se sente a energia gostosa 

no ar.  
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Uma a uma as Grande 

Mulheres convidadas 

começam a chegar e são 

recebidas ritualisticamente 

em sinal de respeito e 

principalmente, homenagem!  

Logo estão todas se cumprimentando, conversando e se 

congraçando, a energia positiva toma conta do ambiente e a 

alegria está estampada na face das convidadas! 

Não há diferença de crença, raça, posição social, cargos ocupados 

ou qualquer coisa que possa atrapalhar a “SORORITY”, a 

irmandade faz com que todas sejam iguais, MULHERES!   

Os aventais são distribuídos às Senhoras que logo entregam aos 

seus serviçais para que iniciem os trabalhos e um coquetel de 

recepção é servido para um brinde inicial!  

Viva a SUPREMACIA FEMININA! 
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As 10 horas uma atividade 

de Yoga ao ar livre foi 

programada pelas mãos de 

LADY BÁRBARA, 

responsável pela área do 

MATRIARCADO de nosso site, palestrante sobre o assunto em 

nosso CAFÉ DAS SUPREMAS, também autora de artigo sobre Yoga1 

a quem rendo publicamente minhas homenagens e eterna 

gratidão, foi o ponto alto do dia, elogiado por todas com pedidos 

de novas sessões!  

Encerrada a hora e meia de atividades de Yoga, ainda na área 

externa, foram servidos alguns aperitivos acompanhados de agua, 

vinhos e sucos após o que, dei ordem aos serviçais iniciarem a fase 

do almoço no ambiente interno.   

Já passava das 17 horas quando determinei servirem bolos e café. 

                                                           
1 YÔGA E MATRIARCADO, por LADY BÁRBARA, Disponível em: 
https://www.supremaciafeminina.com.br/YOGAEMATRIARCADO.pdf  Acesso em: 23 Dez 2019.  

https://www.supremaciafeminina.com.br/YOGAEMATRIARCADO.pdf


     Aniversário com muita energia! * 

 

 
5 

 

Os dias anteriores ao evento 

foram muito chuvosos, 

entretanto a GRANDE MÃE 

nunca desampara suas filhas 

e meu pedido foi atendido, o 

dia foi maravilhoso, todas 

puderam curtir e receber os bons fluídos emanados pela Egregora 

formada por todas e coberta pelo Manto Sagrado da GRANDE 

MÃE.  

Uma a uma as convidadas foram se despedindo calorosamente, 

com gostinho de “queremos mais”,  os serviçais ao meu comando 

ritualisticamente homenagearam as Grandes Amigas que fizeram 

o dia do meu aniversário mais feliz e energizado! 

Gratidão a todas! 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA 

*LADY AMA 


