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por silva e ordem do CONSELHO EDITORIAL 

...atendendo a ordem do CONSELHO EDITORIAL para produzir material que demonstrasse 

a SUPREMACIA FEMININA, encontrei artigos interessantes e compartilho com todas as 

MULHERES MARAVILHOSAS. Em “Sociedade em que as MULHERES mandam podem 

nos ensinar muitas coisas”1 temos a comprovação de que a SUPREMACIA FEMININA não é 

uma utopia, teoria ou filosofia platônica, é uma realidade. Conhecemos lugares onde a 

SUPREMACIA FEMININA é praticada 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, ou seja 

24 por 7. É o dia 24 de Julho comemorado o ano inteiro.  O artigo faz referência a famosa 

música escrita por James Brown: “este é um mundo de homens, mas não seria nada sem uma 

mulher ou uma menina”. Vale a pena traduzir a letra da música (se desejar ouvir acesse o link2): 

É um mundo de homens 
 
Este é um mundo de homens, este é um mundo de homens 
 
Mas não seria nada, nada sem uma mulher ou uma garota 
 
Você vê, o homem fez os carros para nos levar pela estrada 
 
Homem fez os trens para transportar cargas pesadas 
 
O homem fez a luz elétrica para nos tirar do escuro 
 
O homem fez o barco para a água, como Noé fez a arca 
 
Trata-se de um homem, um homem, um mundo de homens 
 
Mas não seria nada, nada sem uma mulher ou uma garota 
 
O homem pensa um pouco sobre bebês meninas e meninos 
 
O homem os fazem felizes, porque o homem os faz brinquedos 
 
E depois de o homem ter feito tudo, tudo que ele pôde 
 
Você sabe que o homem faz dinheiro para comprar de outro homem 
 
Este é um mundo de homens 
 
Mas não seria nada, nada sem uma mulher ou uma garota 
 
Ele está perdido na selva 
 
Ele está perdido na amargura 

                                                           
1 https://hypescience.com/sociedades-em-que-as-mulheres-mandam/ 
 
2 https://www.vagalume.com.br/james-brown/its-a-mans-mans-mans-world-traducao.html 
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Segue o artigo detalhando cada uma dessas sociedades em que as MULHERES mandam como 

Ede, Mosuo, Hopi, Chambri, Aka, Meghalaya, Alapine, Islândia, Minangkabau, Akan, Bribri e  

Nagovisi  

Como no caso da sociedade Mosuo (foto), 

no sudoeste da China, perto do lago Lugu, 

as MULHERES tomam a maioria das 

decisões de negócios e gerenciam as 

famílias completamente. O também 

chamado “Reino das Mulheres” é 

formado por 40.000 fortes damas, e é uma 

das últimas sociedades matriarcais do 

mundo. A “Ah Mi” é a líder suprema da 

casa, normalmente a mulher mais velha.  

Vale conhecer cada uma delas e descobrir que essas sociedades são mais pacíficas. Informa 

ainda o artigo que até mesmo na ficção elas fazem governos mais calmos: na obra “Herland”, 

(algo como “Terra Dela”), de Charlotte Perkins Gilman (1910), sobre uma sociedade guiada 

por mulheres, elas valorizam a maternidade acima de tudo, criam os filhos em comunidade, são 

dedicadas à educação e completamente pacíficas. Em outras palavras, as tendências guerreiras 

agressivas dos homens desaparecem, e os desejos de progresso e harmonia democrática são 

avançados.  

...queira eu um dia poder conviver no ambiente da SUPREMACIA FEMININA, para serví-las! 

VIVA A PAZ 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA 

 


