
Há dois anos... 
Há dois anos, no centro 

de convenções de hotel 

no interior de São Paulo, 

o Conselho Editorial 

reuniu algumas Mulheres 

para discutir conceitos, 

filosofia, práticas sobre a 

Supremacia Feminina, 

conforme consta do Relatório dos Trabalhos disponível no site1, e 

denominou o evento de “CAFÉ DAS SUPREMAS”. 

Tempos de reclusão devido à “pandemia”, tempo de reflexão, o 

tempo parece voar e tudo passa muito rápido...o que aconteceu 

depois? 

Há diversos tipos de seguidores sobre o assunto, desde admiradoras 

até praticantes plenos da Filosofia e, para tanto, há uma longa e 

árdua escada a ascender. Muitos casais formados, outros se 

entendendo, entretanto, algumas participantes, apesar de até 

usufruírem subliminarmente das informações sobre “Dominação e 

submissão”, por diversos motivos permanecem apenas como 

simpatizantes da causa. Temos em nosso círculo casais em que os 

maridos (médicos, executivos) são submissos assumidos, 

entretanto, as esposas ainda não assumiram o lado Dominador...Há 

uma infinidade de candidatos em nosso site a procura de seu par, 

entretanto, poucos preenchem os requisitos exigidos. Há Senhoras 

treinando seus maridos, outras em adiantado estágio, outras 

participando da Ordem ativamente, enfim, cada uma em seu degrau.  

 
1 SUPREMACIA FEMININA. Disponível em: 
https://www.supremaciafeminina.com.br/CAFEDASSUPREMAS.pdf  Acesso em: 25 Jun 2020. 

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


Há dois anos... 
O importante é que a Sinergia 

seja mantida e quando usamos 

essa terminologia, estamos nos 

referindo em união de forças. Há 

outros conceitos2: 

Utiliza-se sinergia também para 
falar de casais e níveis de 
amizades, onde as pessoas se 
esforçam muito para fazer com 
que o relacionamento dê certo, 
para que funcione, onde as duas 
partes fazem a mesma coisa. 

Ainda “sinergia é a convergência das partes de um todo que têm o 

objetivo de chegar ao mesmo resultado.”  Essa é a ideia.  

Assim, o prolongamento do encontro é o direcionamento e 

convergência das energias para o mesmo fim, portanto gerando uma 

Egrégora3, que é como denominamos a força espiritual criada a partir 

da soma de energias coletivas (mentais, emocionais) fruto da 

congregação de duas ou mais pessoas. 

Vamos unir nossos pensamentos então! 

CONSELHO EDITORIAL 

 

 

  

 

 
2 SIGNIFICADOS. Disponível em: https://www.significados.com.br/sinergia/  Acesso em: 25 Jun. 2020. 
3 LADY AMA, A EGREGORA, Disponível em: https://www.supremaciafeminina.com.br/egregora.pdf 

Acesso em: 25 Jun. 2020. 
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