
A SUPREMACIA FEMININA de Mistress REGINA  

As observações preliminares foram suficientes para concluir que estava diante de 

alguém que realmente me desejava e com isso, eu poderia trabalhar uma relação 

interessante. Juras de amor, promessas de fazer tudo por mim entre outras 

demonstrações, foram me dando oportunidade de construir um ambiente propício 

para a Dominação e submissão. Inicialmente pequenas cenas esporádicas, depois 

foram mais constates e assim fui testando seus gostos e ajustando seu 

comportamento.  Longos períodos de jejum sexual foram tornando-o cada vez mais 

dedicado e como a velha máxima dos treinadores de cavalo, o torrão de açúcar e o 

chicote passaram a ser determinantes para que meu domínio hoje, passados mais de 

vinte anos juntos, seja total. Pactuamos um contrato e estabelecermos o 24 por 7, 

como nossa filosofia de vida! Alto executivo de empresa alemã e vivendo em 

vários países da Europa, acabou se aposentando para dedicação exclusiva para sua 

DONA, EU!. Acorda cedo e a primeira coisa que faz é beijar meus pés e agradecer 

por mais um dia aos meus serviços, após o que, coloco sua coleira que o identifica 

como sendo minha propriedade  e segue para preparar minhas roupas, café na cama 

ou cozinha, como eu determinar. Enquanto leio jornais e e-mails, ele arruma a 

cama e cozinha, saio para compras ou academia com amigas e ele fica em casa 

preparando almoço ou outras atividades. As vezes me serve como motorista ou 

carregador de compras no Shopping  quando estou só ou com amigas que também 

curtem a SUPREMACIA FEMININA. Serve de mordomo quando recebo amigas 

que conhecem nosso relacionamento, faz café ou chá, bolos ou outras iguarias que 

determino enquanto jogamos “bridge” ou assistimos um bom filme.  Muitas vezes 

durante nossos jogos vespertinos, ele engraxa os sapatos e botas e ainda limpa as 

sandálias, minhas e das convidadas, desde que curtam a filosofia. Pode ainda ficar 

de costas num canto da parede aguardando outras ordens e prestando serviços 

quando necessários, como exemplo, massagens nos pés enquanto jogamos.   



E assim o relacionamento é cheio de aventuras e a adrenalina sempre a mil, tudo é 

possível, as fantasias aparecem e realizamos, outro dia fomos visitar uma amiga e o 

fiz usar o elevador de serviços, sempre com discrição, muitos não entenderiam.  

Ao final do dia, após banhar-me, massagens nos meus pés, cremes e um chá para 

ajudar a adormecer, deixo que durma aos meus pés quando permito que fique na 

minha cama, usualmente deve dormir no quarto de serviçal totalmente nu para o 

caso de necessitar de seus serviços e somente ao som de meu sino, deve entrar em 

meus aposentos para me servir, inclusive sexualmente, o que não significa que ele 

terá prazer, pois o meu prazer é que importa, logo, normalmente o dispenso após 

usá-lo, deixando constantemente na expectativa de que, naquele dia algo vai 

acontecer. A constante excitação faz com que cumpra todas as atividades 

esperando uma remuneração, e a frustração da não remuneração, combustível para 

melhorar seu empenho na tentativa da tão almejada satisfação... o que pode levar 

meses. A privação com cinto de castidade também é um instrumento poderoso para 

melhorar o afinco nas atividades.  

Atualmente moramos na Holanda, viajamos por toda a Europa freqüentando 

castelos e clubes em que a Dominação Feminina e submissão masculina são tema 

central, trocando informações com outros praticantes do 24 por 7, e assim, 

melhorando nosso relacionamento, fazendo amigos e vivendo felizes e em 

harmonia.  Temos muitos casais amigos que coadunam com tal filosofia, uma vez 

que tais práticas são comuns na Europa, apesar de alguns casais amigos no Brasil.  

Enfim, espero que este depoimento encoraje outras Mulheres a tentar, entretanto, 

com uma advertência: isso só ocorre após anos de observações, ajustes, 

treinamentos, tentativas com erros e acertos e sobretudo, consensualidade, amor e 

respeito. 

Tente!  

Mistress REGINA  

Viva a SUPREMACIA FEMININA 

Women over men 


