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Uwolnione od demona pornografii
Autor: fratris - 02/12/2011 12:38

_____________________________________

Była aktorka porno do mężczyzn: nie oglądajcie pornografii!
środa, 12 stycznia 2011 12:20

Jennifer Case fot. theporneffect.com
Jennifer Case zostawiła przemysł pornograficzny trzy lata temu przez Bożą łaskę. Teraz jej przesłanie
do mężczyzn jest wyraźne: „Po drugiej stronie tego, co oglądacie, jest rzeczywista osoba. Niszczycie jej
życie i życie jej dzieci”.

W wywiadzie Case na podstawie własnego doświadczenia mówi o szkodach, jakie pornografia wyrządza
kobietom, które są w nią zaangażowane. Ona sama cierpiała psychicznie, sięgała po narkotyki i
potrzebowała pieniędzy ze swojej pracy, by za nie zapłacić. Musiała także leczyć choroby przenoszone
drogą płciową. „Cały czas miałam różne infekcje. Opuściłam Hollywood, ponieważ bardzo
zachorowałam na Chlamydię. Brzuch bolał mnie tak bardzo, że musiałam wrócić do domu” powiedziała.

Przemysł pornograficzny jest napędzany przez swych konsumentów. To oni i ich pieniądze sprawiają, że
ten niszczycielski biznes się kręci. Dlatego szkoda wyrządzana aktorkom porno może być przypisana
osobom, które oglądają pornografię oraz producentom. Mimo to Jennifer Case nie chowa urazy wobec
mężczyzn za swoje przeszłe życie. Zdaje sobie sprawę z tego, że pornografia uzależnia i mówi, że wie,
że do uwolnienia się od tego uzależnienia potrzebna jest Boża pomoc. To właśnie ona pomogła jej
porzucić ten przemysł.

„Mężczyźni, Bóg was kocha! Ja także i zawsze będę się o was modlić, by kajdany zostały złamane.
Jesteście niewolnikami pornografii tak samo jak każda z gwiazd porno. Jeśli oglądacie filmy o tej treści
lub jesteście uzależnieni od pornografii, to staracie się wypełnić w sobie pustkę, którą wypełnić może
tylko Bóg. Za kazdym razem gdy oglądacie pornografię, powiększacie tę pustkę. W ten sposób
zniszczycie swoje życie”.

Według aktorki, pornografia jest „zła, jest narkotykiem, trucizną i kłamstwem”.
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„Jeśli myślisz, że uda ci się to ukryć, Bóg wyniesie to na światło, by cię powstrzymać i uzdrowić” - mówi.

Kończąc swój apel do mężczyzn, Case powiedziała: „Te kobiety są drogocene i należy im się miłość tak
samo jak tobie. Po drugiej stronie tego, co oglądasz, jest rzeczywista osoba. Niszczysz życie jej i jej
dzieci. W każdym filmie pornograficznym gra czyjaś córka. Co byłoby, jeśli to byłaby twoja córeczka?
Tak naprawdę, możesz pomagać w czyjejś śmierci! Aktorzy pornograficzni, mężczyźni i kobiety, ciągle
umierają z powodu AIDS, przedawkowania narkotyków, samobójstw itp. Proszę, przestańcie oglądać
pornografię”.

Tłumaczenie i opracowanie: Chrześcijanin24.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: Lifesitenews.com

www.chn24.pl/ze-wiata/news/1842-bya-aktorka-porno-do-mczyzn-nie-ogldajcie-pornografii.html
============================================================================

2/2

