"Beter goed genaaid dan slecht gebrejen"
Beter goed genaaid dan slecht gebrejen las ik in een artikel in een dames blad!
Als hoog opgeleide artistieke man weet ik hoe lastig het kan zijn iemand te vinden die aan uw
speciale wensen voldoet.
U heeft niet altijd zin om een club te bezoeken, internet dating is maar gedeeltelijk aan u
besteed, de bladen zijn niet overal te koop en wie leest er nog een krant tegenwoordigâ€¦ toch
niet de hoog opgeleide man of vrouw die het liever bij de Playboy, Penthouse, Candy, Tuk,
Chick ofÂ De Kerfstok houdt.
Wie ziet aan u aan de buitenkant dat u zwaar onderdanig of dominant bent?Â Of zelfs een
switch van alle markten thuis !
Hoe weet men dat u het liefste in een relatie de dominante partij bent en de ander
likkebaardend af martelt en af zweept?
Droomt u weleens over SM?
Of denkt u er ieder moment van de dag aan hoe het zou zijn om een vaste SM partner te
hebbenÂ waarmee u te keer kunt gaan naar u het belieft?
Droomt u stiekem af en toe over concentratiekampen, beulen, gaskamers, guillotines,
folterkelders, martelkamers, SS uniformen, harems, naakte slavinnen in bondage aan
martelpalen, kidnappings, gangbangs, assepoesters die fuck my asses roepen terwijl ze met
de hak van hun glazen glazen muilen zichzelf genitaal en anaal verkrachten tot het hakje krak
zegt en dan gaat het echt van Au Au, geniet u bij het verhaal van â€œOâ€ , stories overÂ
folterkastelen, folterkerkers en high tech folterbedrijven waar u probleemloos elektriciteit op
tepels, lul, ballen, anus, schaamlippen en oorlellen kunt laten aansluiten zonder dat iemand U
tegen kan houden? De vonken spatten er van af waar u zelf nog bij staat.
Fantaseert u over macht en onmacht, over nemen of geven, over wreedheid, liefde, pijn en
daar aan gekoppeld waanzinnig genot?
Dit zijn dus wel heel duidelijk SM-gerelateerde dromen.
BDSM is zoveel breder dan het beeld dat door de media wordt gepresenteerd. Er zijn legio
mensen die BDSM voel en, leven, spelen zonder het gelijk in hun leren broek te doen, of
piercings die onder loden gewichten het vlees doen uitscheuren of een uitgescheurde anus
door verkeerde dildo training of zelfs een dildo die verloren raakt in de darm stelselâ€¦. Binnen
SM zijn er ook mannen die zich zien als een â€œecht volledig toegewijde lover die niet op zijn
eigen maar op [uw] welbevinden uit isâ€ (geciteerd met toe stemming van een GrootMeester).
Zoekt u zoâ€™n man? Of bent u zoâ€™n man ? Wilt U zoâ€™n man worden ?
Ik bied u vanuit mijn professie als getuige deskundige een aantal mogelijkheden in besloten en
discrete sfeer stappen te zetten die kunnen leiden tot het vinden van een partner in iedere zin
van het woord.
Misschien de meest eenvoudige wijze is deelname aan het volgende BDSM naaikransje De

Kruissteek. Beter goed genaaid dan slecht gebrejen !
Een gezellige avond zonder dresscode, zonder spel en zonder speeltjes in een uitstekend,
centraal gelegen restaurant of buurthuis dat goed bereikbaar is met auto en openbaar vervoer.
Een avond waar het woord naaikransje letterlijk wordt ingevuld want genaaid zal er worden.
Zo kan men meemaken hoe de voorhuid van een willkeurige luldebehabehanger met kleine
rijgsteekjes wordt dicht genaaid terwijl een andere dominant(e) liever de kruissteek beoefent op
het lichaam van de slaaf/slavin om haar schaamlippen dicht te naaien met de kruissteek.
Of hoe de tepels worden vast genaaid aan de voorhuid of de schaamlippen. Niets is te gek in
BDSM land end at is maar goed ook.
Tijdens en na afloop van voorgaande BDSM kransjes zijn meermaals diep gravende
vriendschappen en opwindende contacten ontstaan tussen gelijkgestemde mannen en hoog
opgeleide mannen.
Ook als u niet direct een partner zoekt maar wel geÃ¯nteresseerd bent in BDSM is dit een goed
alternatief om weg van clubs en feestes gelijkgestemde mens en te ontmoeten.
Uw privacy is gewaarborgd en ik ben zelf bij ieder diner aanwezig om de touwtjes goed in
handen te houden, de banden aan te halen, de boeien te slaken of juist aan te leggen, u het
klappen van de zweep bij te breng en. Kortom ; een boeiende relatie met U op te bouwen !
Wilt u eerst of alleen met dames of heren over uw BDSM gevoelens van gedachten wisselen,
dan bied ik de mogelijk heid een afternoon tea bij te wonen.
Deze middag staat alleen open voor hoog opgeleide mannen en vrouwen met een
sprankelende geest en een sex drive als een beest. U kunt zich nu vrijblijvend opgeven voor
het diner of de tea: informatieverzoek BDSM dinnerdates.
Een tweede optie om een partner te vinden kan zijn mij persoonlijk in te schakelen om u te
assisteren in uw zoektocht. Dat begint met het, geheel vrijblijvend, invullen van het formulier.
Vervolgens maken wij afspraak, ik noem het maar een SM koffie afspraak.
Degene die op de koffie komt bent u.
Indien u besluit dat u van mijn diensten gebruik wilt maken, komt er een discrete tekst van en
over u op mijn site.
Dit betekent dat in ieder geval alle eerste contacten via mij lopen en die eerste contacten met u
worden altijd voorafgegaan door een koffie met slagroom afspraak tussen de contactzoeker en
mijzelf.
Er zijn al heel veel mannen, dominant, onderdanig en switch die hun interesse voor
persoonlijke â€˜matchingâ€™ kenbaar hebben gemaakt.
Ik wil geen lucht verkopen maar verse waar met keiharde afspraken. Er lijken beduidend
minder dames geÃ¯nteresseerd in de kans serieus, eerlijk en discreet over hun dromen te
praten, ze in een eigen realiteit om te zetten.
Meneer de hoog opgeleide artistieke man, ik begrijp uw schroom, uw angsten misschien zelfs
beter dan u dat zelf doet.

U moet namelijk los komen van u zelf en van de gangbare moraal.
Niet ik ! Maar u, hoog opgeleide man van 2005, durft u het risico niet te nemen vrij blijvend een
slaven- hetzij Meesters formulier in te vullen?
Achter dit bureau staat een hoog opgeleide man die zich speciaal richt op mensen die een
bestendige en serieuze BDSM relatie in wat voor vorm dan ook zoeken.
Mensen die in een persoonlijk traject hun wensen en verlangens kenbaar maken en zo de kans
op het vinden van de persoon die bij hen past vergroten.
Een persoonlijk soms indringend, opzwepend intake gesprek bij inschrijving maakt wezenlijk
deel uit van de inschrijfprocedure.
De kans op fakers is dus bijna nihil, want die leg ik zelf over de knie voor een flinke portie
billenkoek en daarna aan het stop contact voor een uurtje electro torture.
Ik ben overtuigd van de waarde, zelfs noodzaak van deze vorm van hoogwaardige dienst
verlening. Op geen andere wijze kunt u zo gericht persoonlijke assistentie krijgen bij het vinden
van een partner met BDSM verlangens.
Als u ook interesse heeft in de diensten van een serieuze en integere relatiebemiddelaar met
een groot verantwoorde lijk heidsgevoel en discretie dan nodig ik u uit het informatieformulier
invullen.
De volgende stap is dan het maken van een slagroom koffie afspraak zodat u met mij, en ik me
u kennis kan maken.
Pas daarna beslist u of u denkt dat ik wat voor u kan betekenen.
Indien u een relatie zoekt zonder BDSM component bent u wellicht beter af bij een ander
dating- of relatiebemiddelingsbureau. Als u echter bij het zien van deze website toch iets voelt
kriebelen in het ondernavelse, en u wilt hier in vertrouwen between the buttons over praten,
dan zou u kunnen overwegen eens met mij contact op te nemen. Okee ; het gaat een paar
groene flappen per jaar kosten, maar dan heeft u ook iets !
Voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen kunt U mij bellen!
U kunt zich melden by Drs. KlipKlaar Klets van Kooten, BDSM Adviesbureau voor de beter
gesitueerde hoog opgeleide artistiek man/vrouw.
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