7ª sessão da Ordem da Supremacia Feminina - Ata Resumida
Aos 29 dias do mês de Julho foi aberta ritualisticamente a 7ª.
Sessão da Ordem da Supremacia Feminina com a presença de
convidadas, justificando assim, a dispensa dos paramentos usuais.

A Sessão foi comemorativa dos 9 anos do Boletim Supremacia
Feminina News. Após as leituras constantes do ritual foi executado o
Hino da Supremacia Feminina, com as Senhoras em pé e os
representantes do gênero masculino de joelhos.

Os trabalhos foram comandados pela Venerável Mestra Lady Ama e
a Guardiã das Leis Lady Sofia Zanon, que saudaram as visitantes e
posteriormente leram a ordem do Dia:
1. Moção de congratulações para a Dra. Vera Lucia Marques da
Silva, pela elaboração da Tese: Sob a égide do Chicote - uma leitura
do amor na contemporaneidade; para a Senhora Helga Vany Freyja
pela sua valiosa contribuição para o desenvolvimento da filosofia da
Supremacia Feminina no Brasil na década de 1990, agora distante,
já que morando na Europa; para a Senhora Ana Luiza, por ter
iniciado o boletim da Supremacia Feminina e a confecção do site,
agora que se completa o 3º. Ano de seu falecimento.
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2. Homenagem feita às Mulheres pela passagem dos 9 anos do
Boletim.

Posteriormente foram lidas e ouvidas as mensagens das convidadas
ausentes após o que Lady Ama informa sobre o convite recebido
para a coordenação junto com Lady Sofia Zanon da manutenção do
Boletim no Brasil, o que foi aceito por ambas, contando com a ajuda
de todas para esse árduo trabalho.

As convidadas foram homenageadas e agraciadas com velas para
cumprir a missão de manter a chama da “Supremacia Feminina”
sempre acesa. Cumprindo ordem da Venerável Mestra, os
representantes do gênero masculino entoando a frase “que a chama
nunca se apague” beijaram os pés das convidadas.

Findo os trabalhos, foram ordenados a encaminhar todas as
Senhoras para uma grande mesa e servi-las com bebidas, chá, café,
salgados, doces e bolos. Foram dispensados enquanto as Senhoras
conversaram e se divertiram por horas, sendo chamados por meio
de um sinete apenas para a reposição e serviços.

