agora sou IMPERATRICE BEATRIZ!
...os preparativos foram de acordo com as diretrizes

emanadas para o recebimento de IMPERATRICE
BEATRIZ,

até

então

uma

simpatizante

e

colaboradora da causa, agora sendo introduzida no
mundo da SUPREMACIA FEMININA. Um pequeno
problema operacional impediu a impressão do
Juramento, o que seria resolvido pela leitura do
material pelo celular, mas posteriormente acerto as
contas com meu serviçal!
Os conceitos da SUPREMACIA FEMININA são
transmitidos e ao ser detectado o interesse pela
causa, o nível de informação vai aumentado
gradativamente. Dependendo da interação e absorção da filosofia, pode levar
ao ingresso na ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA. Algumas simpatizantes
conseguem compartilhar com seus parceiros, algumas compartilham e os
introduzem nos encontros, outras ficam no aprendizado de forma isolada para
melhorar seus relacionamentos, ou seja, não há um padrão de
comportamento e cada uma é respeitada por suas vontades!
A IMPERATRICE BEATRIZ chega e a recepciono calorosamente:
- agora sou IMPERATRICE BEATRIZ. Expõe toda sorridente a convidada.
Elogio a escolha do nome. Após dar justificativas para a escolha, oferta suas
mãos para que meu serviçal as oscule e com leve olhar eu autorizado!
Vamos para o salão principal do Palácio Real e ordenado que sejam servidas
aguas e sucos, além de preparar a mesa para um chá da tarde!

agora sou IMPERATRICE BEATRIZ!
Toco o sinete e questionado sobre o andamento dos trabalhos. Tudo já estava
organizado e sou informada que a mesa esta pronta.
Antes do chá, dou inicio à “Sessão de Juramento”, primeiro
evento prático como IMPERATRICE BEATRIZ, o que ocorre
de acordo com as formalidades de praxe da ORDEM em
clima de muita alegria e descontração, com o escravo de
joelhos de frente para ambas, externando a convidada sua
satisfação por poder participar de grupo tão seleto e
interessante. Ordeno que IMPERATRICE BEATRIZ receba as
homenagens usuais e ele coloca minhas mãos no chão, se
agacha e beija levemente os seus pés que já estavam sendo
oferecidos para procedimento! Ela estava aguardando por
isso!
Feito isso, o serviço se inicia, somos atendidas de acordo com nossos gostos,
afinal isso é que importa, o serviçal é dispensado e fica aguardando novas
instruções na senzala de joelhos como de praxe. Após mais de duas horas de
boa conversa, porções repetidas de biscoitos, bolos e chá, toco
o sinete informando que IMPERATRICE BEATRIZ já estava se
retirando, sua mão novamente é ofertada para as reverências
usuais, o que eu novamente autorizo. Nos despedimos felizes
pelos bons momentos e conforme deve proceder, meu serviçal
a acompanha até seu veículo, abrindo a porta com a cabeça
baixa em sinal de respeito e submissão. Escuto de longe
apenas um muito bem escravo”!
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