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Não poderia ficar a tudo 

assistindo 

impassivelmente. O 

desrespeito com as 

MULHERES continua:    

 livros pregando a submissão da MULHER (e 

muitas achando sensacional receber roupas 

novas, viagens entre outras benesses em troca 

de atender aos anseios animalescos de 

homens);  

 algumas religiões culpando a situação do 

mundo porque as MULHERES abandonaram os 

lares e foram à luta (conforme divulgado no 

boletim do mês passado);  

 peças publicitárias e programas de televisão 

que denigrem a imagem do gênero;  

 e as próprias mulheres que assumem cargos 

públicos e continuam agindo como os homens; 



Entre tantas outras 

barbaridades.   

 

Assim, diante do alarmante 

crescimento desses 

movimentos que estão em 

sentido inverso ao que 

prega a filosofia da SUPREMACIA FEMININA, 

proponho a adoção de uma campanha de combate 

a toda essa futilidade que circula por ai: beijar as 

mãos! 

 

Os homens devem passar a beijar as 

mãos não só das suas parceiras 

como aquelas que Elas 

determinarem, entretanto observo 

que a campanha deve respeitar os 

contratos dos casais quando 

existentes e as regras de 

relacionamento pactuadas entre os 

mesmos.  



 

 

Não esquecendo ainda que 

esse movimento é principalmente para “fora das 4 

paredes” uma vez que outros rituais são 

obedecidos conforme cada contrato ou pacto entre 

os casais.  

 

O objetivo da campanha é, por intermédio de uma 

atitude,  dar uma demonstração de respeito para 

com as MULHERES e assim, demonstrar que 

concordam com a SUPREMACIA FEMININA; 

 

O beijo nas mãos das 

MULHERES também passa a 

ser um sinal de 

reconhecimento entre 

homens e MULHERES que 

pactuam com a filosofia da 

SUPREMACIA FEMININA. 



 

 

Pequena atitude para 

grandes movimentos, 

assim como a velha 

máxima: “para uma 

grande jornada, basta o primeiro passo”, vamos 

nos comunicar com esse pequeno gesto ofertando 

nossas mãos para que sejam osculadas” 

Viva a SUPREMACIA FEMININA 

Lady ANA LUIZA 

Venerável Mestra da Ordem da SUPREMACIA 

FEMININA 

 

 

 

 

 



 



 



 


