1º. Café Virtual
das Supremas
Em comemoração ao dia 24/07 e aos 2 anos do encontro
realizado no Centro de Convenções no interior do Estado de São
Paulo, algumas Senhoras se reuniram para conversar sobre
suas rotinas com o Corona Vírus e sobre a SUPREMACIA
FEMININA.

Enquanto eram servidas com chás, cafés e bolos em suas
residências, discorreram durante uma hora e meia sobre esses
temas.

A abertura, como sempre, realizada pela Embaixadora da
Ordem da Supremacia Feminina diretamente de Málaga,
MADAME FADO, com tradução do francês feita pela SENHORA
SOFIA ZANON como reproduzimos:
Olá queridas amigas, eu vos falo como Embaixadora da Ordem
da Supremacia Feminina. Vocês podem ver através do meu
brasão, a força do “FEMININO”.
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O touro simboliza a força
masculina,

entretanto

possui um anel de nariz
com o símbolo FEMININO,
representando que o papel
das MULHERES é domar
essa força masculina, que
de tão forte dominaram o
mundo

impondo

o

patriarcado. Domar o touro
benefício

para

as

MULHERES e benefício de
todos.
O brasão contém na área superior uma rosa e um chicote,
representando a beleza e suavidade FEMININA, entretanto, com
os espinhos, que não devem ser retirados pois quando querem
arrancar essa rosa ou despedaçá-la, ferirá com certeza seu
agressor, tem assim o significado de proteção da MULHER.
O chicote simboliza o adestramento, a forma de educar e treinar
os homens.
Ainda MADAME FADO enfatiza que todas devem tentar
adequar esses símbolos em suas relações.
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- Moro no sul da Espanha, sou
francesa e não falando português
não poderei participar do evento
comemorativo

dessa

data

tão

importante que é o 24/7, mas mando
minhas saudações a todas vocês,
desejando
encontro

que
virtual

seja

um

onde

belo

teremos

sempre nos lembrar que somos
MULHERES

e

verdadeiramente

desejamos

ser

MULHERES,

lutando para ser plenas e fortes,
principalmente em tempos difíceis.

Observou ainda que as MULHERES devem praticar o 24/7
durante todos os dias do ano e não somente no dia 24/7, a
comemoração deve ocorrer todos os dias. Estamos passando
por tempos difíceis e nada mais será como antes devido a
pandemia da corona vírus.

Agora usamos máscaras e praticamos o distanciamento, mas
agradecemos por ter a internet e podermos nos encontrar
virtualmente. VIVA A SUPREMACIA FEMININA e beijo a todas.
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LADY AMA faz uma breve introdução sobre a importância dos
encontros, fazendo uma retrospectiva dos últimos realizados e
pediu boas vibrações para os pais de REGINA DI POSITANO e
LADY BÁRBARA que estão hospitalizados.

Uma a uma as participantes foram
dando conta de suas rotinas durante
essa quarentena, sendo observado
por MADAME SARITA que já são
114 dias de resguardo. O consenso
foi que a pandemia pode ser olhada
pelo lado positivo com reflexões,
cursos

on

line,

arrumações

e

mudanças de comportamento.
Após

todas

se

manifestarem

IMPERATRICE BEATRIZ brindou as presentes com suas
deliciosas declamações.
Primeiro “Amar você é coisa de minutos… Amar...” que pode
ser lido em:
https://www.pensador.com/frase/MTUzMTgyOQ/
posteriormente,

de

sua

autoria

“Suspiros”,

disponível

em:

http://www.supremaciafeminina.com.br/Suspiros.pdf
e finalmente, também de sua autoria “Devaneios – Parte III” que pode ser
lido em: http://www.supremaciafeminina.com.br/DEVANEIOS3.pdf
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Finalmente,
AMA

LADY

reforçou

conceito

o
de

“Egrégora” , onde
duas

ou

pessoas
com

mais
reunidas

o

mesmo

pensamento
uma

criam
energia

protetora

que

contamina
fortalece,

e
pois

é

considerada a soma
de energias mentais e emocionais, por isso é necessário e importante os
encontros para que a chama nunca se apague.
SENHORA SOFIA ZANON lembra que já compôs uma música sobre
esse tema e no próximo encontro poderá apresentar.
Ao encerrar o “Café Virtual das Supremas” as presentes se congraçaram
com votos de um breve reencontro.
CONSELHO EDITORIAL
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