
Por que admirar um 

submisso? 

Anos atrás nossa ANA 

LUIZA, após troca de ideias 

com SWEET QUEEN, 

escreveu um belo artigo, 

intitulado "A consensual 

condição de escravo".  

A questão principal que levou 

a reflexão dessas Mulheres foi: estamos destruindo um ser humano quando 

dominamos o seu “eu”? 

O resultado da reflexão merece ser lida acessando o link:                       

http://www.supremaciafeminina.com.br/aconsensualcondicaodeescravo.pd

f 

 

ANA levou em consideração que A filosofia da SUPREMACIA 

FEMININA está calcada na relação de Dominação e submissão, onde a 

MULHER assume o papel de DOMINADORA e o homem aceita a 

condição de submisso, ressaltando o termo “aceita”, uma vez que essa 

filosofia de vida está garantida por três condições básicas da relação: São, 

Seguro e Consensual; portanto onde há consenso, não há destruição. 

 

ANA LUIZA apresentou um excelente arrazoado técnico sobre o assunto, 

em que destacou a afirmação:  

http://www.supremaciafeminina.com.br/aconsensualcondicaodeescravo.pdf
http://www.supremaciafeminina.com.br/aconsensualcondicaodeescravo.pdf


“A fim de se posicionar para obter satisfação, o indivíduo comporta-se 

assumindo estar a mercê do outro. Toda posição passiva é inseparável do 

seu oposto” (Márcia Homem de Mello, psicóloga e psicodramatista) 

 

....e qual o motivo dessa introdução quando 

o título do presente trabalho é "Por que 

admirar um submisso?" 

Exatamente pelo fato de que não se pretende 

anular quem se entrega, principalmente 

quando há relação de "amor" envolvida. 

 

Como destaca Márcia em sua afirmação, um submisso se satisfaz com essa 

condição e está disposto a tudo pelo prazer do outro, principalmente, 

quando há relação conjugal.  

O fato de se entregar a todos os caprichos para satisfazer o outro, um 

submisso nem pensa na sua própria situação e sim, no bem estar do outro. 

A sua condição profissional não tem a menor importância, desde que 

atenda todos os anseios da parceira. Ai entra o contrato, o pactuado entre 

as partes.... 

É uma visão simplista ver um submisso como lado frágil da relação, 

entretanto, é preciso muita coragem para assumir essa condição....ou como 

dizem muitos, é preciso ser muito "macho" para se entregar a uma Mulher 

dessa maneira...  

Um submisso apaixonado está ligado a humildade de espirito e assim, é 

um ato de grandeza. 



Então é necessário que a Dominadora valorize essa situação, pois 

fatalmente, para Ela conseguir desempenhar suas atividades de forma 

condizente e tranquila, deverá ter alguém que lhe dê toda estrutura e 

retaguarda, alguém que pensará em tudo, como arrumar, lavar, enxugar, 

organizar, limpar....etc..etc.....Parece tarefa fácil, principalmente aliado a 

atividades profissionais.   

A resposta ao artigo seria simples se optássemos por imaginar a vida sem 

esse servidor ou então a vida realizando uma simples substituição.... 

Por que admirar um submisso? Ora ele é suporte de toda Mulher 

Dominadora, é o subsídio de toda Mulher Vencedora e que tem mil 

atividades para cumprir. 

Por que admirar um submisso? Ele dedica sua vida (dia e noite) com amor 

e carinho à Mulher Amada, independente de suas necessidades, está 

sempre pensando primeiro, para atendê-la, não deixando faltar nada. 

Por que admirar um submisso? 

...ora é ele que as vezes sem poder, te 

enche de presentes para agradar e ver 

um sorriso de agradecimento!  

...e quantos submissos existem por ai? 

...e quantos submissos são assim por 

amor?  

Ora a pergunta fica aberta! 

aguardamos respostas! 
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