Definice preferencí a dotazník submisivní osoby
Základní ustanovení:
1. Osoba submisivní vyplňuje dotazník vždy a pouze na příkaz či přání osoby
dominantní.
2. Osoba submisivní vyplní všechny údaje pravdivě, nic nezamlčí ani nepozmění
skutečný stav.
3. Osoba dominantní se zavazuje, že údaje uvedené v dotazníku bez souhlasu osoby
submisivní nezneužije ve smyslu předání údajú jiným osobám.
4. Osoba dominantní tím, že dává dotazník k vyplnění, je povinna odpovědi použít
pouze ve vztahu k osobě submisivní.
Osobní údaje vyplnil:
Jméno a příjmení
Dne
Základní údaje
ANO
Předchozí zkušenosti s BDSM ?
BDSM jako preferovaný sexuální směr ?
BDSM jako preferovaný životní styl ?
BDSM hračky (oblečení, pomůcky, …) ?
Částečné sklony k dominanci ?
Preference submisivity v partnerském životě ?
Ochota podávat pravdivé informace ústní formou ?
Potřeba „bolesti“ pro své uspokojení ?

Majetkové poměry submisivní osoby
Osobní automobil
Motocykl
Digitální fotoaparát
Digitální kamera
Mobilní telefon

Základní údaje submisivní osoby
Věk
Váha
Výška
Velikost přirození při stopoření
Průměr přirození při stopoření
Obec nebo město bydliště
Řidičský průkaz skupiny:

NE

Preference BD, D/s, S/M vztahu
(vyber pouze jednu možnost- v kolonce „jiná“ a „Na dobu neurčitou“ je minimální doba 12 měsíců)

12
měsíců

24
měsíců

36
měsíců

Jiná (vepsat počet
měsíců)

Na dobu
neurčitou

Žádost o přijetí do
služby na dobu :

Dotazník submisivní osoby
Dotazník zájmů a hranic
Odpovědi zaškrtávat podle zájmových kategorií uvedených v hlavičce tabulky
Uvedené údaje jsou závazné a správné vyhodnocení musí být zodpovězeny všechny a pravdivě.
Vybrat vždy pouze jednu možnost.

to líbilo, zkusím to.Nevím, možná že by se mi

podvolím.Asi ne, ale pokud to bude příkazem rád se

100%
zájem

95%
zájem

60%
zájem

40%
zájem

Obojek
Používání obojku
Nošení obojku trvale v soukromí
Nošení obojku trvale na veřejnosti

Pouta – umístění
Spoutání rukou
Spoutání nohou
Spoutání končetin k sobě
Připoutání k předmětům
Zavěšování za ruce
Zavěšování za nohy
Zavěšování celého těla

Pouta – pevnost
Spoutání jako dekorace
Spoutání pevné

Ne, toto by se mi nelíbylo.

by se mi líbilo.Ano, myslím, že toto

Definice zájmu

potřebuji to.Ano, toto se mi líbí a

Oblast

0%
zájem

Spoutání velmi pevné
Spoutání více či méně bolestivé

Pouta – délka
Spoutání krátkodobé
Spoutání střednědobé (do 4 hodin)
Spoutání dlouhodobé (do 14 hodin)
Spoutání denní (24 hodin)
Spoutání několikadenní (1den a více)

Pouta – používání
Spoutání v soukromí
Spoutání částečně veřejné (les, park,…)
Spoutání na veřejnosti (pouta pod oděvem)
Spoutání na veřejnosti (pouta viditelná)

Pouta – materiály
Látkové pruhy
Kožená pouta
Kožené pásky
Provazy
Tkané popruhy
Kovová pouta
Řetězy
Okovy
Svěrací kazajka
Lepící páska
Potravinářská fólie

Vězení
Uzamčení v místnosti
Uzamčení v kleci
Uzamčení v truhle

Omezení vnímání
Páska na oči
Ušní ucpávky
Nosní ucpávky

Omezení komunikace
Roubík látkový
Roubík gumový
Roubík špalíček
Roubík kulička
Udidlo
Lepící páska
Rozvírače

Výprasky – nástroje
Výprask rukou
Výprask plácačkou pružnou
Výprask plácačkou tuhou
Výprask látkovými důtkami
Výprask koženými důtkami
Výprask koženými důtkami s uzlíky
Výprask jezdeckým bičíkem
Výprask rákoskou
Výprask bičem

Výprasky – umístění

Přes hýždě
Přes záda
Přes hrudník
Přes břicho
Přes stehna
Přes lýtka / holeně
Přes chodidla
Přes obličej
Přes anální otvor
Přes pohlavní orgány

Nahota
Používání v soukromí
Používání mezi přáteli „Pána“
Na částečně veřejném místě (les, park,…)
Na veřejných místech

Úprava zevnějšku
Oholení genitálií
Oholení anální
Tetování dočasné
Tetování trvalé

Mučení
Kolíčky, mírné svorky
Krokosvorky, tvrdé svorky
Závažíčka na svorky
Horký standardní vosk
Horký včelí vosk
Depilace pinzetou
Depilace voskem
Depilace strojkem
Led na těle
Led do tělních dutin
Omezení dýchání ručním dušením
Omezení dýchání igelitovým sáčkem
Omezení dýchání maskou
Kousání
Podvazování bradavek
Podvazování genitálií
Vypalování značek
Prořezávání kůže
Sypání soli do ran
Tahání za vlasy nebo ochlupení
Používání jehel
Lechtání
Poškrábání
Používání VF elektřiny
Voda
Zavádění análního kolíčku
Dlouhé nošení análního kolíčku
Dlouhé nošení análních kuliček
Mumifikace

Sexuální služby
Onanie

Orální styk
Anální sex
Hra s vibrátory atd.

Ostatní sexuální služby
Sexuální služby jiným mužům - přátelům
Sexuální služby jiným mužům – cizím
Sex se zvířaty

Sexuální služby místo
V soukromí
Na částečně veřejných (les, park,…)
Na veřejnosti

Řízení sexuálního života
Řízení orgasmu
Zabránění orgasmu
Omezení sexuálního života

Řízení soukromého života
Oblékání pouze dovoleného oblečení
Používání koupelny pouze po dovolení
Používání WC pouze po dovolení
Řízení spánkového režimu
Udržování fyzické kondice
Sledování vybraných TV pořadů
Organizování zábavy a koníčků
Organizace stravovacího režimu

Služba – funkce
Úklid
Vaření
Praní a žehlení prádla
Drobné domácí opravy
Řidič
Nosič
Masér
Telefonní služba
Sloužit jako nábytek
Společník – doprovod
Ochranka

Klinik sex
Klystýr
Cévkování
Anální vyšetření
Žaludeční sonda

Role
Otrok
Sluha
Pes
Ponnyplay
Zajatec
Vězeň
Žák
Pacient
Oběť

Foto a video – vlastní

Pořizování fotografií
Pořizování videozáznamů
Pořizování pornofilmů

Foto a video – cizí
Prohlížení sex. foto
Prohlížení sex. filmů

Výměšky
Přijímání zlaté sprchy
Přijímání - kaviár
Sliny

Ovládání
Hrubé jednání
Poslušnost při plnění příkazů (soukromí)
Poslušnost při plnění příkazů (veřejnost)
Zákaz mluvení (v soukromí)
Zákaz mluvení (na veřejnosti)
Zákaz pohybu (v soukromí)
Zákaz pohybu (na veřejnosti)
Exhibicionismus (na veřejnosti)
Ponížení v soukromí
Ponížení na veřejnosti
Polohový trest (klečení, …)
Tresty fyzické a duševní odolnosti
Soutěže s dalšími submisivními osobami

Zdravotní omezení
Uveď zdravotní omezení, která by mohla ohrozit život, nebo zanechat trvalé následky
(např. astma, alergie, …)

