




                                                 Olá, tudo bem? 
 
Se você adquiriu esse e-book então provavelmente está procurando 
entrar ou aprimorar suas habilidades como domme e encontrar um bom 
Money slave para chamar de seu, porém ainda não sabe por onde começar 
ou possivelmente é uma pessoa curiosa que quer entender mais sobre o 
assunto.
 
Mas antes de iniciarmos, gostaria de me apresentar:
 
Me chamo Rainha A, sou Domme há 10 anos e atuo principalmente na 
área de Money Slave, que são “escravos” que bancam suas rainhas com 
dinheiro e “mimos”, em troca de uma relação de dominação financeira e 
submissão.
 
Calma, se você adquiriu esse guia sem saber do que se tratava e se 
assustou com a definição, não se preocupe, vou explicar tudo 
detalhadamente, desde os termos dentro do mundo BDSM quanto todos 
os caminhos para conseguir arranjar seu próprio M.S, baseada na minha 
experiência ao longo do tempo.
 
Quando iniciei nesse mundo, foi na época do falecido Orkut, um “capacho” 
entrou em contato comigo e se ofereceu para ser meu submisso, dizendo 
que gostou do meu perfil e adoraria me servir. Eu imediatamente me 
assustei, claro, não tinha nenhum conhecimento sobre o mundo BDSM, 
escravos, ou quaisquer outros termos, quanto mais de homens que 
pagavam e davam dinheiro em troca de “nada”, lê-se, sexo.



No início eu debochei e recusei, mas ele continuou insistindo, 
pedindo meu MSN para provar que não estava mentindo, então cedi 
e dei uma chance. Quando começamos a conversar, ele explicou o 
que era um submisso ou escravo que gostava de dominação 
financeira, chamado também de “Money Slave”, e estava a disposto 
a me dar vários presentes só pelo prazer de ser explorado. Resolvi 
testar! 
 
Pedi algumas coisas, sem muita expectativa, e depois de alguns 
dias tudo que eu tinha pedido havia chegado em casa. Fiquei 
impressionada! 

Depois dessa experiência, me interessei pelo assunto e comecei a 
pesquisar, encontrei uma comunidade que se chamava “Eu quero 
um Money Slave” e entrei, totalmente crua e impressionável, e em 
razão disso, durante muito tempo cometi os maiores erros 
possíveis, a tal ponto que alguns submissos chegaram a rir da 
minha cara durante as abordagens que eu fazia.

 Demorei para entender o jeito correto de dominar, de atrair Money 
slaves reais e principalmente, de mantê-los. Mas após muitas 
tentativas e erros, depois de ser enganada diversas vezes, agora 
consigo fazer isso de tal maneira que se tornou parte de mim, algo 
natural. E por causa disso, acabei ficando bastante conhecida no 
meio, ao ponto de várias meninas me enviarem mensagens 
perguntando como fazia para se tornar uma domme e ter tantos 
escravos quanto eu tenho.
 
Foi pensando nessa procura e observando a necessidade de ajudar 
essas pessoas, que resolvi escrever esse guia simples e de 
linguagem fácil para que as dommes iniciantes se aperfeiçoem e 
entendam a maneira certa de dominação, atrair submissos leais e 
verdadeiros, e de não serem enganadas ou ridicularizadas nesse 
meio.



E, ao final desse livro, você ainda terá a oportunidade de se afiliar a 
esse produto e ganhar um dinheiro extra ajudando outras mulheres a se 
tornarem mais confiantes, poderosas e adoradas, pois é o mínimo que 
merecemos, não é?
 
Sem mais delongas, sejam bem-vindas ao meu mundo, aproveitem o 
conteúdo e absorvam os ensinamentos que separei com todo o carinho 
para vocês!
 
Beijos da Rainha A. 
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Para iniciarmos, precisamos entender o que é a definição de uma 
“domme”, um Money Slave ou “escravo de dinheiro”, e como esse tipo de 
relação é definida.
 
Primeiro, a domme é uma mulher que possui traços de dominação física 
e psicológica fortes, sentindo prazer em fazer outras pessoas se 
submeterem as suas vontades e desejos, atuando dentro do mundo 
BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão e Masoquismo). 
Nesse mundo, existem dominadores e submissos de todos os gêneros, 
etnias, condições sexuais, e mais. Também temos a variação de 
diversos fetiches, que não necessariamente envolvem dor ou atos 
sexuais, como é divulgado na crença popular, dos quais falarei em breve.
 
Muitas mulheres possuem esse perfil, geralmente com uma 
personalidade marcante, bastante decididas e confiantes, além de 
gostarem de serem agradadas e tratadas como rainhas a todo momento
 .
Mas não se enganem, mesmo que você não tenha todas essas 
características, é possível, ao longo do tempo, se moldar conforme vai 
ganhando experiência, como eu. Apesar de sempre ter uma 
personalidade forte, logo quando comecei no meio BDSM, cometia erros 
bobos e ainda ficava um pouco acanhada, por vezes com pena dos subs, 
mas a cada dia foi ficando mais fácil dominar.
 
Já os money slaves, se encaixam na categoria de submissos, pessoas 
que gostam de servir as vontades das rainhas em troca de terem seus 
fetiches realizados, sejam eles por meio de dor física, humilhação, 
pressão psicológica, adoração, ou simplesmente a dominação financeira 
por si só. 



Quem não teve nenhum contato com esse mundo pode achar 
bastante estranho que existam pessoas que gostam de serem 
“maltratadas” e “usadas”, mas o ser humano é bastante complexo e 
acredito que com consentimento, responsabilidade e dentro da lei 
tudo é válido.
 
A relação de uma Domme com seu money slave é exatamente dessa 
forma, os escravos muitas vezes dão o que chamados de “mimos” as 
suas rainhas, que podem ser presentes, viagens, ou até mesmo 
dinheiro propriamente dito. E em troca, a depender da relação que foi 
estabelecida com a rainha, eles suprem seus desejos em serem 
explorados e humilhados.
 
Mas cuidado! Ao chegar nesse ponto, muitos de vocês podem 
confundir a relação Domme e escravo com prostituição. O que não 
tem relação! 
 
Alguns fetiches dentro do mundo BDSM podem incluir um viés mais 
sexual, ou até o ato propriamente dito, não há como negar, PORÉM 
nem todos são assim.
 
Quando uma rainha encontra um escravo e vice-versa, geralmente (e é 
o mais correto) eles entram em comum acordo de como será o papel 
deles dentro da relação. É estabelecido uma espécie de contrato, oral 
ou até escrito das responsabilidades que os dois possuem, sempre 
mantendo um nível de segurança para preservar a identidade e bem-
estar de ambos.
 
Nos próximos capítulos eu falarei mais profundamente dessas 
responsabilidades e como você pode redigir seus termos dentro do 
que ficar mais confortável para você e o submisso.
Outro ponto importante que precisa ser ressaltado é que muitas 
mulheres entram nesse meio acreditando que terão dinheiro fácil e 
viverão uma vida 



de luxos sem nenhum esforço, sinto dizer, mas não é bem assim que 
funciona. 
 
Primeiramente, existem mais mulheres dominadoras que submissos, o 
que já dificulta o encontro de Money slaves reais, e caso encontrem, 
muitos deles possuem mais de uma rainha, fazendo a concorrência 
ser bem acirrada. Além disso, os subs também possuem suas 
preferências, um perfil de domme que os atraiam, e isso não tem 
relação necessariamente com padrão de beleza, mas sim com o jogo 
psicológico que a rainha consegue fazer.
 
Então engana-se quem pensa que basta só pedir dinheiro aos 
escravos, e ter uma vida boa, sem precisar trabalhar nunca mais. Até 
porque não estamos falando de pessoas bobas, que vão sair 
distribuindo seu salário por aí, caso não haja uma troca equiparada, 
provavelmente o escravo vai achar que você é uma falsa domme, e que 
não merece o tempo e atenção dele.
 
Estabelecer esse tipo de relação requer tempo, habilidade e um pouco 
de sorte. Até mesmo para não ser enganada dentro desse meio, o que 
acontece e muito.
 
Por fim, agora que você já entendeu o contexto desse tipo de prática e 
se interessou, deve estar se perguntando onde que faz para arranjar 
esse tipo de sub. Bom, falaremos a seguir quais locais são mais 
habituais para encontrá-los e identificá-los de maneira eficaz.


