MADAME FRANCIS:
Primeiro contato real com a SUPREMACIA FEMININA

...e mails dando conta da SUPREMACIA FEMININA, aceitação
de algumas orientações sobre o assunto e introdução em seu
ambiente familiar, primeiras contribuições, demonstração de
interesse em tomar um café para falar sobre o assunto e
finalmente o convite:

Assim, com o convite enviado, logo veio a confirmação para o
encontro. A ansiedade pelo contato pessoal para tratar da
SUPREMACIA FEMININA tomou conta de ambos.
Minha SENHORA pediu para que eu tomasse todas as
providências para uma recepção a altura da convidada:
toalha de renda, pratos de porcelana, jarra de agua com
casca de limão, café, bolo de chocolate, salgados e doces,
entre outras opções para agradar sua convidada!
Tudo devidamente organizado com muito esmero para o
encontro, é chegada a hora da recepção, recebo as últimas
instruções sendo que a orientação é que o encontro deverá
demonstrar à convidada o ponto máximo da Dominação e
submissão na relação do casal.
Vistoria geral de minha SENHORA aos detalhes, correções são
realizadas e falhas anotadas na preparação
recomendada.
Pontualmente as 16 horas, três leves
pancadas na porta e ao abri-la surge
MADAME FRANCIS, muito elegante, toda de
preto, inclusive colar e saltos altíssimos.
Minha SENHORA a aclama: MADAME
FRANCIS bem vinda! Recebe então um vaso
de vidro com uma mini orquídea e
chocolates.
Um clima cordial e amistoso se instala!

Minha SENHORA determina que eu beije
respeitosamente as mãos de MADAME
FRANCIS, que oferece sua mão direita em
minha direção e se manifesta:
-isso mesmo!
Eu obedeço prontamente e suavemente encosto meus lábios
em sua mão direita, como prova de respeito e homenagem,
bem como atendimento da determinação recebida!
Guardo os mimos e as duas se dirigem para a Sala de Estar e
acomodam-se nos sofás. A conversa se inicia e eu
permaneço como orientado nas preleções, num canto da
sala com as mãos para trás aguardando ordens em absoluto
silêncio.
MADAME FRANCIS observa sobre o sigilo do encontro, bem
como a importância da SUPREMACIA FEMININA em seu
casamento, vez que se não fossem algumas orientações, o
mesmo já teria se findado. Observou ainda que seu parceiro
faz tudo o que ELA deseja, cumpre todas as determinações e
que algum treino ainda é necessário.
Minha SENHORA se coloca à disposição para futuros
encontros e orientações sobre a SUPREMACIA FEMININA,
tudo com o objetivo de fortalecer a relação do casal.
A ordem é para que o café seja servido e as SENHORAS se
transferem para o Salão de Chá.

Já a mesa, são servidas com água, sucos, café
doces e salgados e a conversa continua por
mais duas horas, com muita descontração
e amistosidade, como é próprio das Grandes
Mulheres.

Finalmente MADAME FRANCIS pede para se retirar pois tem
outros compromissos, mas se não fosse o caso, a conversa se
estenderia por outras horas. Ficaram de marcar novo
encontro.
Despediram-se, acompanhei-a até seu veículo, abri a porta e
beijei suas mãos em despedida e homenagem, se acomodou,
fechei sua porta e ela partiu!
Até breve MADAME FRANCIS
escrito por determinação do
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