
 SIM ! ELA ESTÁ NO COMANDO. 

     E isso não é um desabafo de um submisso descontente com sua 

condição inferior. É a aceitação de um fato que me torna pleno. Não me 

sinto humilhado por servir uma mulher , me sinto grato por ter alguém 

que possa me educar . Atender a todos seus desejos e caprichos ,ter 

uma atitude submissa é me sentir vivo e cumprindo uma missão 

grandiosa de atender os anseios de minha alma. 

Desde de sempre fui feliz me submetendo ao poder feminino.Estar a 

seus pés sempre foi  meu desejo e é o que me faz feliz. É difícil imaginar 

que os outros homens não tenham a oportunidade de gozar de 

tamanha satisfação. 



Servir incondicionalmente uma mulher significa cumprir com uma 

programação universal de harmonia . 

De forma prática,o homem precisa estar atento para ser o melhor 

possível.É receber os comandos e agir prontamente , é usar toda sua 

inteligência em direção a melhor maneira de servir ,é obedecer sem 

questionamento algum, aceitar os castigos impostos como caminho de 

aperfeiçoamento  .Ser adestrado de forma a se tornar perfeito é a 

missão primordial  de um homem que busca ser feliz e sair do 

condicionamento social imposto por uma cultura machista em 

decadência. 

  Trabalhar da melhor maneira possível ,com a alegria de saber que seu 

salário será dela e que ela te suprirá com alimento e necessidades 

básicas para sua saúde e para que você possa estar cada vez melhor e 

sem vícios ou vaidades que possam tira-lo do FOCO. 

Quanto a parte sexual , o controle do orgasmo me parece uma maneira 

muito eficaz no manuseio de meu adestramento .Não ter domínio de 

meu desejo e o delegando a ela esse controle me torna manso e  mais 

submisso e ajuda muito estar mais atento ao desejo dela. 

Trabalhar o desapego não tendo ciúmes e nem vergonha desta 

condição submissa .Ter uma auto estima grandiosa por saber que esta 

posição é uma posição de privilégio se comparada a dos homens que 

não se abriram a este tesouro. 

Ser submisso a MULHER a quem devota toda sua vida  é motivo de 

muita gratidão por atender a lei universal da SUPREMACIA FEMININA. 

 escravo contente 


