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StăpânaStăpâna  șiși  sclaviisclavii
(The (The Dominant Dominant and and the Slaves Part 1) the Slaves Part 1) 

  partea partea 11  BDSMBDSM



C’est quoi le BDSM ?

Le sigle BDSM (pour « bondage, discipline, sado-masochisme ») désigne un ensemble de  
pratiques sexuelles et contractuelles utilisant la douleur, la contrainte, l'humiliation érotique  
ou la mise en scène de divers fantasmes sexuels. Les pratiques sadomasochistes sont  
fondées sur un contrat entre deux parties (pôle dominant et pôle dominé).
RO:
Ce este BDSM?

Acronimul BDSM (pentru „robie, disciplină, sado-masochism”) desemnează un set de practici  
sexuale și contractuale folosind durere, constrângere, umilire erotică sau punerea în scenă a  
diverselor fantezii sexuale. Practicile sadomasochiste se bazează pe un contract între două  
părți (pol dominant și pol dominat).



EN:
What is BDSM?

The acronym BDSM (for “bondage, discipline, sado-masochism”) designates a set of  
sexual and contractual practices using pain, coercion, erotic humiliation or the staging  
of various sexual fantasies. Sadomasochistic practices are based on a contract  
between two parts (dominant pole and dominated pole). BDSM is the subject of a wide  
variety of practices.



Glossaire: vocabulaire D/s et BDSM:
Glosar: vocabular D / s și BDSM:
Glossary: D / s vocabulary and BDSM:

Adoration 
Adorare
Adoration

Bâillon :
Căluș: Obiect introdus în gura supusului pentru a-l împiedica să vorbească.  
Gag: Object inserted into the subject's mouth to prevent him from speaking.

BDSM Soft :
BDSM Soft: se referă la orice practică cu un nivel scăzut de durere sau umilire.  
BDSM Soft: Refers to any practice with a low level of pain or humiliation.

Brat :
Brat: un supus foarte masochist care o provoacă pe Dominantă ca să fie  pedepsit.
Brat: Is a very masochistic subject who provokes the Dominant to be punished.



Cagoule 

Cagulă  

Hood

Ceinture de chasteté :
Centura de castitate  
Chastity belt

Chapelet 

Rozariu: Accesoriu utilizat în general pentru anal .  

Rosary: Accessory for generally anal use .

Collier 

Colier

Necklace

Corde
Funie  
Rope



Cravache 
Crăvașă 
Whip

Cuir et latex 
Piele și latex  
Leather and latex

Donjon :
Temniță: locul unde au loc ritualurile BDSM.  
Dungeon: Place where BDSM rituals take place.

Drag Kings :
Drag Kings: sunt femei care se îmbracă ca bărbați .  
Drag Kings: are women who dress as men .

Drag Queens :
Drag Queens: sunt bărbații care se îmbracă ca și femeile.  Drag 
Queens: are men who dress as women .



Esclave : 
Sclav  
Slave

Fessée:
A da palme la fund 
Spanking

Fétiche sexuel: 
Fetiș sexual  
Sex fetish

Fétichiste: 
Fetișist  
Fetishist

Flagellation: 
Flagelare  
Flogging

Fouet: 
Bici  
Whip

Gode-ceinture: 
Strap-on
Strap-on

Humiliation : 
Umilire  
Humiliation



Jeu d’urologie:  
Joc de urologie 
Urology game

Jeu médical:  
Joc medical  
Medical game

Latex:
Latex 
Latex

Maître ou Maîtresse: 
Stăpân/Stăpână  
Master or Mistress

Masochiste: 
Masochist/ă 
Masochistic

Menottes: 
Cătușe  
Handcuffs

Milking:Pratique qui consiste à évacuer le sperme sans  
orgasme par le massage de la prostate de l’homme soumis. 
A se mulge : practică care constă în evacuarea spermei  
fără orgasm prin masarea prostatei bărbatului supus.
Milking: Practice which consists in evacuating the sperm 
without orgasm by the massage of the prostate of the  
submissive man.
Mot de sécurité:.

Cuvânt de securitate  
Security word/Safe word

Palette: 
Paletă  
Paddle



→Pinces à étirement:
→Clește  
→Stretching pliers

→Punition:

→Pedeapsă  
→Punishment

→Restriction:

→Restricție  

→Restriction



→ Liste de jeux de rôle et pratiques BDSM qui peuvent etre utilises en videochat:  
→ Lista jocurilor de rol și a practicilor BDSM care pot fi utilizate în videochat:
→List of role-playing games and BDSM practices that can be used in videochat:

→Bondage et utilisation de menottes, cordes, colliers, bâillons, chaînes, cagoules contraignantes.  
→ Bondage și folosirea cătușelor, frânghiilor, colierelor, gulerelor, lanțurilor, cagule.
→Bondage and use of handcuffs, ropes, necklaces, gags, chains, binding hoods.

→Féminisation de l'homme:
→Feminizarea bărbatului 
→Feminization of man

→Tondrer et rasage des cheveux, du pubis, des aisselles, du reste du corps.  
→Tunderea și bărbieritul părului, pubisul, axile, restul corpului.
→Clipping and shaving of hair, pubis, armpits, the rest of the body.

→Corset, port de corset, minerve, vêtements contraignants.  
→Corset, purtând corset, brâu pentru gât, îmbrăcăminte restrictivă.
 → Corset, wearing a corset, neck brace, restrictive clothing.



→ Discipline, marquée par divers châtiments corporels. 
→ Disciplina, marcată de diverse pedepse corporale.
→ Discipline, marked by various corporal punishments.

→Humiliations par des tenues, des insultes ou des positions.  
→ Umiliri prin ținute, insulte sau poziții.
→Humiliations through outfits, insults or positions.

→Chantage. 
→Șantajul.
→Blackmail.

→Jeux de bougie.  
→Jocuri cu lumânări. 
→Candle games.

→Électro-stimulation', pénétration par un plug branché sur pile, colliers pour encercler les testicules , le sexe. 
→Electrostimulare ', penetrare cu un dop conectat la o baterie, coliere pentru a lega testiculele, sexul.
→Electrostimulation ', penetration by a plug connected to a battery, necklaces to encircle the testicles, sex.



→ Jeux sexuels à base de pénétrations (sodomie, utilisation de jouets sexuels).  
→ Jocuri sexuale bazate pe penetrare (sodomie, utilizarea jucăriilor sexuale).
→ Penetration-based sexual games (sodomy, use of sex toys).

→ Chasteté : obligation semi permanente du port d'une cage chasteté pour l'homme.  
→ Castitate: obligația semi-permanentă de a purta o cușcă de castitate pentru bărbați.  
→ Chastity: semi-permanent obligation to wear a chastity cage for men.

→ Privation d'orgasme.  
→ Privarea de a avea orgasm. 
→ Deprivation of orgasm.

→Facesitting. 
→Facesitting. 
→ Facesitting.

→Rubber doll, enfermement total dans des vêtements de latex avec le visage recouvert d'un masque de femme.  
→ Păpușă de cauciuc,îmbrăcăminte totală în haine din latex, cu fața acoperită cu masca unei femei.
→Rubber doll, total confinement in latex clothes with the face covered with a woman's mask.



→ Appartenance par marquage, tatouage ou branding.
→ Marcarea ca semn de apartenență a supusului prin tatuaj sau prin punerea unui pseudonim/poreclă.  
→ Membership by marking, tattooing or branding.

→ Fétichisme du pied.  
→ Fetișismul piciorului. 
→ Foot fetishism.

→ Adoration de la Maîtresse.  
→ Adorarea stăpânei.
→ Adoration of the Mistress.

→ Jeux de service, valet ou femme de ménage par exemple.  
→ Jocuri de serviciu, valet sau doamnă de curățenie, de exemplu.
→  Service games, valet or cleaning lady for example.



1.
→ Mise en scène du mari cocu –  ca veut dire Le mari , la femme et l’amant. Le soumis doit s’imaginer dans le role  
du mari de la Maitresse et elle doit dire comment l’amant lui fait plaisir.

→ Punerea în scenă a soțului înșelat - înseamnă soțul, soția și iubitul. Cel care este supus trebuie să se imagineze ca fiind soțul  
stăpânei și ea trebuie să spună cum amantul o face fericită.

→ Staging of the cuckold husband - it means The husband, the wife and the lover. The submissive must imagine himself in the role  
of the Mistress’s husband and she must say how the lover makes her happy.
2.
→ Jeux de rôle médicaux du type auscultation, pénétration, utilisation du spéculum, piqûres, fouille corporelle, clystérophilie et  
associés aux fétichismes de l'uniforme d'infirmière, de praticiens, ou des blouses blanches.

→ Jucați un rol medical, cum ar fi auscultarea, penetrarea, utilizarea speculului, injecțiile, căutarea corpului, clysterophilia și  
asociate
cu fetisurile uniformei de asistent medical, uniformele practicienilor sau hainele albe.

→ Medical role plays such as auscultation, penetration, use of the speculum, injections, body search, clysterophilia and associated  
with fetishes of nurse's uniform, practitioners' uniforms, or white coats.

Militaire ou policier. 
Militar sau Polițist.  
Military or police.



● Expressions utilisés 
● Expresii utilizate
● Used Expressions 

● Bienvenu dans mon donjon,esclave . 
● Bun venit în temnița mea, sclavule.
● Welcome to my dungeon, slave.

● Quels sont tes fetishes?  
● Care sunt fetișurile tale? 
● What are your fetishes?

● Tu aimes te faire insulter ?  
● Îți place să fii insultat?
● Do you like to be insulted?

● Tu aimes te faire enculé ?  
● Îți place să fii futut in fund?
● Do you like to be fucked in the ass?



● Quels sont tes limites?  
● Care sunt limitele tale? 
● What are your limits?

● Enculés toi avec un buttplug. 
● Bagă-ți un buttplug în fund.
● Fuck your ass with a buttplug.

● Gode toi le cul .
● Bagă-ți o jucărie sexuală în fund. 
● Put a toy in your ass.

● Ferme ta gueule avec une bande adhésive , esclave du siecle . 
● Închide-ți gura cu o bandă adezivă, sclava secolului.
● Close your mouth with an adhesive tape, slave of the century.

● Bonjour esclave, tu veux être humilié? 
● Bună sclavule, vrei să fii umilit?
● Hello slave, do you want to be humiliated?



● Tu te sentes faible et pathétique devant une belle maîtresse comme 
moi? 

● Te simți slab și patetic în fața unei stăpâne frumoase ca mine?
● Do you feel weak and pathetic in front of a beautiful mistress like me?

● Dites-moi quels outils vous avez et quelles sont vos 
limites.  

● Spune-mi ce instrumente ai și care sunt limitele tale.
● Tell me what tools you have and what your limits are.

● Je veux te pousser à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant, es-tu prêt à être une chienne / 
salope  obéissante?

● Vreau să te împing să faci lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată până acum, ești pregătit să fii o curvă / curvă 
ascultătoare?  

● I want to push you to do things you have never done before, are you ready to be an obedient bitch / bitch?

● Apporte-moi une cuillère en bois, un sac en plastique, de la dentifrice, un lacet et une 
ceinture.  

● Adu-mi o lingură de lemn, o pungă de plastic, pastă de dinți, un șiret și o centură.
● Bring me a wooden spoon, a plastic bag, toothpaste, a shoelace and a belt.



● Au lieu de me faire mouiller, tu me fais me sentir seche. 
● În loc să mă exciți, mă faci să mă simt uscată.
● Instead of making me wet, you make me feel dry.

● Tu ne pourrais jamais satisfaire une femme comme moi. Niciodată nu vei putea satisface o 
femeie ca mine.

● You could never satisfy a woman like me.

● Suce un gode jusqu'à ce que tu ne puisses plus gérer. 
● Suge o jucărie pană cand nu mai poți respira.
● Suck on a dildo until you can't handle it anymore.

● Maintenant, jouis fort et bois ton sperme. 
● Acum ejaculează tare și bea-ți sperma.
● Now cum hard and drink your sperm.

● Tu as été un très bon esclave. 
● Ai fost un sclav foarte bun.
● You were a very good slave.



● Espéce de chienne , gode toi le cul.
● Specie de curvă ce ești , bagă-ți o jucarie in fund. 

You bitch, put a dildo in your ass.

● Léche les pieds de ta Maîtresse , montres moi comment tu m'adorés. 
● Linge picioarele stăpânei, arată-mi cat de mult mă adori.
● Lick the feet of your Mistress, show me how much you adore me.

● Je vais t'attacher les mains et tu me regarderas pendant que je me masturbe, mais tu ne pourras jamais me baiser.  
● O să-ți leg mâinile și mă vei privi în timp ce mă masturbez, dar nu o să mă poți fute niciodată.
● I'm going to tie your hands and you will watch me while I masturbate, but you can never fuck me.

● Si tu veux jouir, tu dois d'abord me demander si tu as le droit de le faire.
● Dacă dorești să ejaculezi, mai întâi trebuie să mă întrebi dacă ai dreptul să o faci.  
● If you want to cum, you must first ask me if you have the right to do it.

● Tu n'as pas le droit de jouir , pas encore. Continue à te masturber très fort.  
● Nu ai încă dreptul de a ejacula , nu încă . Continuă să te masturbezi.
● You have no right to cum, not yet. Continue to masturbate very hard.



● Ça t’excite l’idée qu’une femme comme moi demande a un mec de te la mettre? 
● Ești încântat că o femeie ca mine îi cere un tip să ți-o pună ?
● Are you excited that a woman like me is asking a guy to fuck you?

● Si tu es un brave homme , je vais choisir une bonne bite pour toi , une bien taillée sur mesure.  
● Dacă ești un bărbat cuminte, voi alege un penis bun pentru tine,cu o dimensiune bine adaptată. 
●  If you are a good man, I will choose a good cock for you, anone with a great size.

● J’ai envie de faire de toi une vraie pute , une vraie chienne .  
● Vreau să fac din tine o curvă adevărată / o adevărată curvă. 
● I want to make of you a real whore, a real bitch.

● Demande la queue , espéce de chienne. 
● Cere penisul, specie de curvă ce ești.
● Ask for the dick , you bitch.

● Il te faut deux queues en fait , une qui te prende le cul et une que tu la suces; tu seras comme un petit  sandwich.
● De fapt ai nevoie de două penisuri, unul care îți intră în fund și unul pe care să o sugi; vei fi ca un mic sandviș. 
● You actually need two dicks, one that takes your ass and one that you suck; you will be like a little sandwich.



● Je vais prendre ma gode ceinture et tu vas sucer la bite. 
● O să-mi iau strap-on-ul și o să sugi penisul.
● I'm going to take my strap on and you're gonna suck the  dick.

● Pendant que tu suces la bite , je vais te donner des gifles. 
● În timp ce sugi penisul,eu o să te pălmuiesc.
● While you suck the dick, I'm going to slap you.

● Mets toi un string et un corset . 
● Pune-ți un tanga și un corset.  
● Put on a thong and a corset.

● Tu as des 
talons ?  

● Ai pantofi cu 
tocuri? 

● Do you have 
heels?



● Attache toi les couilles avec le lacet et donnes-leur 
une  fessée avec la cuillère en bois devant ta 
fenêtre.Tout le  monde doit voir à quel point tu peux 
devenir faible devant  une belle maîtresse.

● Leagă-ți testiculele cu dantelă și bate-le cu lingura de 
lemn  în fața ferestrei tale. Toți trebuie să vadă cât de 
slab poți  ajunge în fața unei frumoase stăpâne.

● Tie your balls with the shoelace and spank them with 
the  wooden spoon in front of your window. Everyone 
must see  how weak you can get in front of a beautiful 
mistress.

● Mets toi du maquillage , tu seras ma 
salope ! 

● Machiază-te , vei fi curva mea!
● Put on some makeup, you will be my 

bitch!



● Tu as une cage chasteté ? Si oui , mets-la , parce-que tu 
as  pas le droit de jouir ce soir.

● Ai o cușcă de castitate? Dacă da, puneți-o, pentru că 
nu ai  voie să ejaculezi diseară.

● Do you have a chastity cage? If so, put it on, because 
you  are not allowed to cum tonight.

● Tu Élonge tes testicules avec des poids maintenant.  
● Extindeți-vă testiculele cu greutăți.( adica sa isi lege 

de  testicule niste greutăți).
● Extend your testicles with weights now.

● Je vais devoir appeler un autre homme pour me baiser 
parce  que tu n'es pas capable, et tu vas t'asseoir là et 
regarder  pendant qu'il me baise.

● Va trebui să sun un alt bărbat să mă fută pentru că tu nu 
ești  capabil , iar tu vei sta acolo și te vei uita în timp ce el 
mă  fute.

● I will have to call another man to fuck me because you 
can't,  and you're going to sit there and watch while he 
fucks me.



Vă mulţumesc pentru atenţie Vă mulţumesc pentru atenţie !  !    
ThankThank  youyou  forfor  youryour  attentionattention  !!  
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