
Senhoras da Supremacia feminina 

Soa como um termo assustador de feministas radicais que odeiam 

homens. Nada poderia estar mais longe da verdade de acordo com Elise 

Sutton, que ensina casais a participar ativamente numa dinâmica 

chamada: Female Led Relacionamentos (Relacionamentos dominados 

pelas Mulheres). 

Erica: 

O que é um relacionamento dominado pela Mulher? 

Sutton: 

É uma relação romântica, na qual ambas as partes não são iguais e os 

homens admitem sua inferioridade e e se submetem a vontade e controle 

da Mulher . Ambos aproveitam esta dinâmica e ela usa sua superioridade 

intelectual e poder Feminino para levar a relação para o sucesso. A mulher 

deve dominar seu relacionamento, para tornar-se uma relação de prazer e 

de progresso. 

Erica:  

Elise Sutton me ofereceu a oportunidade de aprender mais sobre o 

modelo de relação única que ela apresenta em seu site Female 

Superiority.Com  Você acredita que todas as mulheres têm um lado 

dominante de suas personalidades? 

Sutton: 

Vejo dominância, quando se trata de relacionamentos, como mais de uma 

mentalidade e uma atitude do que um traço de personalidade. Nós somos 

aquilo que pensamos que somos. Eu conheço um monte de Mulheres que 

são calmas, reservadas e um pouco descontraídas o que o parceiro é o 

dominante em seu casamento. Então, para mim, o domínio não tem nada 

a ver com o temperamento, mas tem tudo a ver com atitude. Por isso, 

acredito que qualquer Mulher pode assumir o papel dominante em seu 

casamento ou qualquer relacionamento pessoal. E, além disso, eu acredito 

que as Mulheres devem ser o parceiro dominante nos relacionamentos.  



Erica:  

Por quê? 

Sutton: 

Porque as mulheres 

estão mais bem 

equipadas 

biologicamente e 

intelectualmente 

para ser o chefe da 

família. Ao longo dos 

séculos, a sociedade tem confundido a suavidade e delicadeza das 

Mulheres com fraqueza e submissão. Da mesma forma, a sociedade tem 

confundido a agressividade e as formas de macho dos homens com força. 

Mas, em geral, os homens são apenas mais forte fisicamente. As mulheres 

possuem a força real, que é intelectual, emocional, espiritual e sexual. 

Infelizmente, a maioria das mulheres não percebe isso devido a serem 

programadas por instituições patriarcais que ensinam as mulheres que são 

o sexo frágil. No entanto, vivemos em uma época em que o conhecimento 

é abundante e estudos têm mostrado que as mulheres são, na verdade 

biológica e intelectualmente superiores aos homens. 

Em meu livro, "Female Domination" Eu dedico um capítulo inteiro à 

superioridade das Mulheres. Cito a pesquisa acadêmica que demonstra 

que as mulheres são intelectualmente superiores aos homens. Por 

exemplo, A Assembleia Científica e Encontro Anual da Sociedade 

Radiológica da América do Norte fez um estudo que mostrou que 

enquanto o cérebro masculino é, em média, cerca de dez por cento maior 

do que o cérebro feminino, as mulheres realmente ter um corpo caloso 

maior, de 55,4 por cento vs. 50,8 nos homens. 

Homens ouvem com apenas um lado de seus cérebros, enquanto as 

mulheres usam ambos. Assim, as mulheres se saem melhores em testes 

de memória e as mulheres têm melhores habilidades de linguagem e 

comunicação. As mulheres se destacaram na sala de aula da faculdade, 



assim, quase 60% de todos os graus de faculdade foram auferidos pelas 

mulheres ao longo da última década. 

 

 

Biologicamente, as mulheres têm melhores sentidos (olfato, tato, paladar 

e visão). Mulheres toleram melhor a dor. As Mulheres são, de fato, mais 

fortes, assim, os homens são fisicamente mais fortes só por causa de sua 

vantagem de tamanho global. As mulheres têm uma maior flexibilidade e 

resistência. As meninas amadurecem mais rápido do que os meninos. 

Mulheres são menos suscetíveis a maioria das doenças e as Mulheres 

vivem mais. A pesquisa é clara, homens e Mulheres não são iguais e as 

Mulheres não são o sexo frágil. 

Durante a década de 1980 eu era praticamente uma voz solitária quando 

dizia como a sociedade está lenta e metodicamente evoluindo de 

dominação masculina à dominância do sexo feminino, e é muito 

gratificante ver tantos hoje chegar a uma conclusão similar. Eu tenho em 

minha coleção particular de mais de 500 artigos escritos nos últimos 10 

anos que falam sobre a superioridade das Mulheres e como ela está se 

tornando o mundo da Mulher. Artigos com títulos como: "The End of 

Men" (Atlantic Weekly), "É um mundo da Mulher, a eliminação 

progressiva dos homens" (National Review), e "O incrível Y encolhendo 

(cromossomo)" (New York Times). 

As mulheres tornaram-se os principais tomadores de decisão dentro de 

casamentos à medida em que mais e mais Mulheres estão no comando 

dos talões de cheques e as contas bancárias. As Mulheres estão se 

tornando os principais chefes de família em muitas famílias, e até mesmo 

em famílias onde o marido tem uma renda maior, é a Mulher que toma a 

decisão financeira. 

Eu também acredito que as Mulheres são sexualmente dominante por 

natureza. Mais uma vez, quando eu digo "dominante" Eu não significa 

necessariamente agressivo. Embora mais Mulheres estão optando por ser 

mais agressivo sexualmente com seus parceiros masculinos, algumas 



Mulheres dominantes 

preferem ser 

sexualmente passiva na 

cama com um homem. 

Seja como for, a 

Mulher é quem sabe 

como homens e 

Mulheres são 

projetados 

sexualmente e é ela 

que é capaz de assumir 

o controle no quarto 

usando o seu poder 

feminino natural. 

Homens são basicamente sexuais, já as Mulheres mais inteligentes, 

aprendem a utilizar a simplicidade do sexo masculino para sua vantagem. 

Muitas mulheres tornam-se vítimas da dinâmica do sexo masculino em 

vez de tomar o controle através da natureza sexualmente superior do 

gênero feminino. Há também a biologia do orgasmo feminino versus o 

orgasmo masculino, que é em si um estudo fascinante. Costumo brincar 

com o meu marido que o sexo foi projetado para o prazer da mulher, o 

prazer não é o homem, e o orgasmo masculino nunca pode comparar-se 

com a intensidade e prazer do orgasmo (s) de uma Mulher uma vez que 

ela entra em seu auge sexual. 

Então, todas essas razões são porque a fêmea deve ser o parceiro 

dominante. 

 

Erica: 

Por que é benéfico para as mulheres a reconhecer essas características? 

Sutton:  

Acredito que uma relação de domínio feminino, leva a Mulher a um 

relacionamento feliz. Muitas pessoas se esforçam para um 



relacionamento 50/50 e depois perguntam por que a vida é tão 

estressante. A relação de 50/50 parece bom em teoria, afinal todos nós 

devemos lutar por igualdade. Mas 50/50 significa que não há tomador de 

decisão e tudo deve ser negociado. Isso não funciona, porque no final do 

dia, apenas um opinião e desejo prevalecerão. Deve haver uma hierarquia 

em qualquer estrutura, seja ele uma empresa, um negócio, exército, o 

governo, Igreja, sem ela há o caos. 

A fêmea contém os atributos e é melhor equipada para a autoridade 

dentro de um casamento ou relacionamento. As Mulheres são o gênero 

com útero, as portadoras de crianças, as doadoras de vida, portanto, as 

educadoras e o sexo melhor capaz de ter uma visão abrangente e tomar 

decisões para o bem coletivo. As Mulheres são, por natureza, mais 

bondosas. Combine isso com as forças biológicas e intelectuais do sexo 

feminino, e é tolice para qualquer Mulher entregar o controle de sua vida 

a um homem. 50/50 é melhor do que a dominação masculina, mas o 

domínio feminino é o melhor dos mundos, pois é capaz de trazer 

harmonia para um relacionamento. 

 

Erica: 

Por que um homem quer fazer parte de uma relação de dominação 

feminina? 

Sutton: 

Por muitos motivos, são mais numerosos os homens que desejam de ser 

dominado por mulheres do que as mulheres que desejam ser o gênero 

dominante. No entanto, este desejo masculino comum geralmente tem 

sua incubação na esfera sexual. Lembro-me de uma pesquisa a partir da 

década de 1990, onde o maior número de uma fantasia sexual masculina 

foi a fantasia de ser dominada sexualmente por uma mulher. E este desejo 

masculino comum correlaciona-se com a explosão da profissão do 

Dominatrix que vimos na década de 1990 e 2000 do. Os homens não 

encontrando dominação em casa, procuram uma Dominatrix profissional. 

Em 2005 eu fiz a pesquisa usando nada além da Internet e gravei mais de 



10.000 mulheres que tiveram websites que anunciam seus serviços para a 

dominação profissional. Pense sobre isso? E tudo isso não era apenas 

sobre sexo. Muitos dominadoras oferecido dominação física, dominação 

doméstica, feminização forçada, dominação financeira, dominação sexual, 

humilhações e outras formas de controlar um cliente do sexo masculino. 

 

Erica: 

Por que tantos homens querem ser dominados por Mulheres? 

Sutton: 

Como escrevi no meu livro, "Female Domination", com base em meus 

anos de estudo, observação e participação, aprendi que existem motivos 

sexuais e sociais por que os homens têm desejos submissos em relação às 

mulheres. Eu descobri que o núcleo da natureza do homem se expressa 

primeiro na esfera sexual através de diferentes desejos sexuais. Para o 

novato, um homem que deseja estar em baixo durante a relação sexual é 

normal, mas um homem que deseja ser espancado ou chicoteado por uma 

Mulher é pervertido. No entanto, eu vim a entender que ambos os desejos 

derivam do mesmo núcleo. Pode ser expresso de forma diferente, mas é a 

mesma motivação profundamente enraizada. E o que é que a motivação? 

O traço comum a todos estes desejos sexuais e submissos é o desejo de 

amar autoridade feminina. Para mim, essa é a verdadeira definição de 

Dominação Feminina. Dominação Feminina é o amor à Autoridade 

Feminina. Isso é o que a maioria dos homens está à procura no sexo 

feminino. Todos esses fetiches e desejos específicos são as expressões 

exteriores de necessidade e fome de amar autoridade feminina. 

Há um desejo nato dentro a maioria dos homens que faz com que 

queiram de ser dominado por uma Mulher. Eu acredito que os homens 

nascem com esse desejo e eu também acredito que este desejo é 

reforçado por meio de experiências de infância de um macho com suas 

figuras de autoridade do sexo feminino. Um macho é gerado no ventre de 

uma Mulher, ele nasce neste mundo por uma Mulher, ele se alimenta com 

os seios de uma Mulher, ele é disciplinado pelas mãos amorosas de uma 



Mulher, e ele é amado e confortado por uma Mulher. O sexo masculino 

aprende desde cedo que há algo especial, quase mágico, sobre o gênero 

feminino. Ela é diferente do que ele é. Ela é linda, linda, atenciosa e 

carinhosa. Em alguns homens, essa revelação só fica mais forte quando 

ele amadurece. Ele percebe que estar sob a autoridade amorosa de uma 

mulher é o que dá a sua vida uma existência pacífica e significativa. 

Após a puberdade, a testosterona aparece e os meninos serão meninos, 

assim, agressão, violência e do instinto de caça primitiva prevalece. No 

entanto, há sempre a fêmea, a fêmea misteriosa que atraem os machos 

para civilidade, a comunidade e para a família. Homens tentaram dominar, 

mas para muitos deles, é uma proposição mais frustrante. A natureza 

masculina interior anseia por estar de volta sob a autoridade do sexo 

feminino, e eu acredito que é o que impulsiona o desejo de dominação 

feminina dentro de muitos deles. 

 

Erica: 

 

Como uma Mulher pode aprender a se tornar mais dominante em sua 

vida? 

 

Sutton: 

 

As mulheres são românticas e a maioria contemplar o amor a partir do 

momento em que entram na adolescência. O sistema patriarcal preda e 

manipula o desejo feminino de romance igualando romance com o 

casamento e igualando o casamento com a dominação masculina e 

submissão feminina. Este modelo de família tornou-se o modelo de 

sociedade por causa de uma lógica falha que argumenta que uma vez que 

o sexo feminino é a educadora e o macho é o caçador, o lugar da mulher 

certamente deve estar na casa. 



Muito parecido com uma pessoa que não exercita um membro de seu 

corpo, o domínio interno do sexo feminino ficou mole por falta de esforço 

e aplicação. Durante séculos, as mulheres ficaram em um modelo de 

sociedade que soou bem na superfície, mas era falho porque a fêmea 

possuía a natureza interior que foi projetada para estar no comando. A 

natureza não iria implantar a responsabilidade das geradoras da vida com 

o sexo frágil. Os caçadores não são superiores, mas sim devem trabalham 

para as geradoras. Músculos podem intimidar, mas músculos trabalham 

para cérebros e o papel crítico, intelectual e vital é da Mulher, eles apenas 

devem funcionar em harmonia com a doadora de vida, a educadora, e 

aquele no comando, que é o feminino. 

A natureza é paciente e Natureza evolui à medida que ele corrige erros e 

busca a perfeição. A sociedade está evoluindo e o desejo masculino por 

amar autoridade feminina não pode ser ignorado ou superado. Agora, a 

natureza submissa do homem está seduzindo e desencadeando a 

natureza dominante anteriormente adormecida da Mulher. Eu acredito 

que o gênio agora está fora de sua garrafa e que as comportas foram 

abertas e não haverá mais volta. 

No entanto, vivemos em uma época de 

transição e a Mulher que deseja amor, 

romance e que foi criado com valores do 

sistema patriarcal, terá que 

compreender o conceito de dominação 

feminina. É por isso que é importante 

para o homem, impulsionado por sua 

natureza submissa seduzir lentamente 

natureza dominante da Mulher, 

demonstrando a aplicação natural de 

dominação feminina. 

 

Tradução flavio 


