Carta de Mallorca
Coming back from a trip where I had the opportunity to meet friends from
Feminine Supremacy, I share issues discussed at the meeting held on the
beautiful island of Mallorca, Spain.
1. The world is in turmoil because of political, religious and, in many cases,
wars, disagreements, disagreements, acts of terrorism, among many other
events that we would not like to discussing, however, something in common
in all of them leads us to reflect. All the leaders of the countries that cause
these events are men! Many of them, bloodthirsty tyrants who ruin their
countries, but he keeps millions($$$$$$) taking care of his own navels.
Before this people seek alternatives for survival and adventures to reach other
countries in search of food and protection. Some sensitive leaders, such as
Angela Merkel, are accepting refugees, even while experiencing crises in their
countries. Society needs discuss this problem and not run away from it!
2. Difference between leaders like Obama and Trunp. The media has been
Trump´s attitudes, many framed in comparative images with those taken by
Obama. Open car door, help get off the plane ladder, carry the umbrella and
protect the wife, even if wetting, between so many others that circulate the
interne demonstrating the chivalry of Obama regarding Trump's truculence.
We also have Macron in France who have shown courtesy and good relations
with Women, perhaps the passion that the teacher soon acquired, later
becoming her wife, has been the product of a Matriarchal creation, is the
theme for future research. Ratifying this information her stepdaughter
(daughter of his wife) classifies him as "out of the ordinary". The success of
the President of France with the Women is in the result of the party created
by Macron (La Republique en Marche) which presented equal numbers of
candidates (women and men) for the ballot scheduled for June 11 and 18.
Reasons for remains for the tenant of the Elysee Palace to continue to deserve
the support of the female electorate. In short, a strategy which is also due to
the influence of the women who helped him gain power. Upon reaching the
Macron power compensated the Women indicating a large number of
Counselors for the youngest President of France who are already known as
"The Women of Macron" (1)
(1) http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2017-06-11-Mulheres-de-Macron
3. It was emphasized the importance of women to care for, treat, protect your
husband / partner, in joy and sadness, in health and sickness, to continue
serving 24 hours for 7 days of the week, and consequently generating beings
that diffuse and act according to the philosophy of Feminine Supremacy, as
well as training them for good performance of your activities .... will be better
people!
4. We know the Monastery of Our Lady of Lluc, the patron saint of Mallorca,
whose history gives us lessons. It is said that the image of the saint was
discovered by peasants in a cave and so their stories began to be divulged
and the pilgrimage began, some priests transported the image to their
churches to adoration and suddenly the image disappeared, appearing in the
sequence in Its grotto ..... after many changes the priests convinced
themselves that it should then remain in its natural habitat and not be
removed ...... The lesson we receive is that the Great Mother does not want
temples of worship, but a change in the behavior of men .... this is the work
desired by Her. We also learn that she wants to stay in nature and
to preserve the environment,that the way creator did it.
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5. Family. The origin of everything is the family and so the Great Mother
desires that anchor all our hopes for the formation of united families and
cohesive, for the development of human beings full of love, fraternity and
sensitivity, to create better societies.
6. It is not possible to conduct frequent SF meetings because of distances
and appointment book, then, at least in thought, we should always emanating
positive fluids and thus forming a large egrégora protective synergy, a
positive synergy of all our good vibrations and together, because together we
are stronger, we seek the construction of a world based on the Matriarchy,
and as a consequence of Supremacy Feminine.
Our thanks to MADAME FADO (and zoubida) for the reception and care!
VIVA A FEMINA SUPREMA
Voltando de viagem onde tive a oportunidade de encontrar amigos da
Supremacia Feminina, compartilho assuntos discutidos no encontro realizado
na linda ilha de Mallorca, Espanha.
1. O mundo está em efervescência devido questões políticas, religiosas e
econômicas, gerando em muitos casos, guerras, desencontros, desavenças,
atos de terrorismo, entre tantos outros eventos que não gostaríamos de estar
discutindo, entretanto, algo em comum em todos eles nos levam a refletir.
Todos os lideres dos países causadores desses eventos são homens! Muitos
deles, tiranos sanguinários que arruínam seus países, mas se mantém
milionários cuidando de seus próprios umbigos. Diante desse quadro o povo
busca alternativas de sobrevivência e enveredam por aventuras para atingir
outros países em busca de comida e proteção. Alguns líderes sensíveis, como
Angela Merkel estão acolhendo esses refugiados, mesmo vivendo crises em
seus países. A sociedade precisa discutir esse problema e não fugir dele!
2. Diferença entre líderes como Obama e Trunp. A mídia vem divulgando
frequentemente as atitudes de Trump à frente do Governo dos Estados
Unidos, muitas enquadradas em imagens comparativas com aquelas tomadas
por Obama. Abrir porta de carro, ajudar a descer da escada de avião,
carregar o guarda chuva e proteger a esposa, mesmo se molhando, entre
tantas outras que circulam pela Interne demonstrando o cavalheirismo de
Obama em relação à truculência de Trump. Temos também Macron na França
que têm demonstrado cortesia e bom trato com as Mulheres, talvez a paixão
acometida bem cedo pela Professora, mais tarde se tornando sua esposa,
tenha sido produto de uma criação Matriarcal, fica o tema para uma futura
pesquisa. Ratificando essa informação sua enteada (filha de sua esposa) o
classifica como "fora de série" . O sucesso do Presidente da França com as
Mulheres está no resultado do partido criado por Macron (La Republique en
Marche) que apresentou igual número de candidatos e candidatas para o
escrutínio agendado para 11 e 18 de junho. Motivos de sobra para o inquilino
do Palácio do Eliseu continuar a merecer o apoio do eleitorado feminino. Em
suma, uma estratégia que se deve também à influência das mulheres que o
ajudaram a conquistar o poder. Ao atingir o poder Macron compensou as
Mulheres indicando grande numero de conselheiras para o mais jovem
Presidente de França que já estão sendo conhecidas como "As Mulheres de
Macron" (1)
(1) http://visao.sapo.pt/actualidade/mundo/2017-06-11-Mulheres-de-Macron
3. Ficou enfatizado a importância da Mulher cuidar, tratar, proteger seu
marido/companheiro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, para que
o mesmo continue a servindo 24 horas por 7 dias da semana, e assim, em
consequência gerando seres que difundem e agem de acordo com a filosofia
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da Supremacia Feminina, bem como os treinando para o bom desempenho
de suas atividades....serão pessoas melhores!
4. Conhecemos o Monastério de Nossa Senhora de Lluc, padroeira de
Mallorca, cuja história nos dá ensinamentos.
Consta que a imagem da santa foi descoberta por camponeses numa gruta e
assim que suas histórias começaram a ser divulgadas e a peregrinação
iniciou, alguns padres transportaram a imagem para suas igrejas para
adoração e subitamente a imagem desaparecia, surgindo na sequência em
sua gruta.....após muitas mudanças os padres se convenceram que ela
deveria então ficar em seu habitat natural e não ser mais removida......A lição
que recebemos é que a Grande Mãe não quer templos de adoração e sim
mudança de comportamento dos homens....essa é a obra desejada por Ela.
Também aprendemos que Ela deseja ficar na natureza e assim, lição para
preservarmos o meio ambiente, da maneira como o criador o fez.
5. Família. A origem de tudo é a família e assim a Grande Mãe deseja que
ancoremos todas nossas esperanças na formação de famílias unidas e coesas,
para desenvolvimento de seres humanos cheios de amor, fraternidade e
sensibilidade, para criarmos sociedades melhores.
6. Não é possível realizar encontros frequentes da SF devido às distancias e
agendas, então, pelo menos em pensamento, devemos sempre estar
emanando fluidos positivos e formando assim uma grande egrégora protetora,
uma sinergia positiva soma de todas nossas boas vibrações e assim, juntas,
pois juntas somos mais fortes, buscar a construção de um mundo melhor
baseado no Matriarcado, e em consequência da Supremacia Feminina.
Nosso agradecimento à MADAME FADO (zoubida) pela recepção e carinho!
Viva a Supremacia Feminina

LADY AMA
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