"Ook als u niet direct een partner zoekt maar wel geïnteresseerd "
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 tegenwoordig… toch
niet de hoog opgeleide man of vrouw die het liever bij de Playboy, Penthouse, Candy, Tuk,
Chick of De Kerfstok houdt.
Wie ziet aan u aan de buitenkant dat u zwaar onderdanig of dominant bent?
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
hebben 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 “O” , stories over
folterkastelen, folterkerkers en high tech folterbedrijven waar u pro bleemloos 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 uitge-scheur-de anus
door verkeerde dildo training of zelfs een dildo die verloren raakt in de darm stelsel…. Binnen
SM zijn er ook mannen die zich zien als een “echt volledig toegewijde lover die niet op zijn
eigen maar op [uw] welbevinden uit is” (geciteerd met toe stemming van een GrootMeester).
Zoekt u zo’n man? Of bent u zo’n man ? Wilt U zo’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.
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