Príbeh Shelley Lubben
Bývalá pornohviezda a prostitútka.
Narodila som sa v roku 1968 a vyrastala v južnej Kalifornii. Som najstaršou z troch detí a bola
som ako dieťa vždy silná osobnosť s veľkou rozhodnosťou. Prvých 8 rokov môjho života moja
rodina navštevovala skvelý zbor, kde sme sa učili o Bohu a Ježišovi. Ako malé dievča som
poznala a veľmi milovala Pána Ježiša. Keď som dosiahla vek deväť rokov, pomery v našej rodine
sa zmenili. Presťahovali sme sa do Glendora s čím sme zároveň opustili zbor a priateľov ktorých
sme poznali a milovali. Moji rodičia prestali navštevovať zhromaždenie, naša rodina postupne
opustila Boha a jeden druhého navzájom. Moji rodičia neboli zlí ľudia, ale vyrastala som bez toho,
aby som s kýmkoľvek z nich mala mala hlboký vzťah. V našej rodine sa mnoho času strávilo
sedením pred televíziou. Naša rodina milovala pozerať televízor. Ešte stále si pamätám väčšinu
epizód z programov 60 tich a 70 tich rokov. Mnoho som pozerávala televíziu a to začalo vo mne
rozvíjať zlé a škodlivé myšlienky. Moja mama vždy hovorievala, že televízia je najlepšia detská
opatrovateľka.
Počas toho čo som dospievala, bola som iná ako ostatné deti. Bola som veľmi tvorivá, od
detského veku som písala básne a poviedky. Bola som z toho ale znechutená, nakoľko som
nemala miesto kde by som mohla svoju energiu vložiť. Moji rodičia ma nezapájali do nijakých
mimoškolských aktivít, väčšinu času som sa dosť nudila. Ako šesťročná som písala, režírovala,
obsadzovala do rolí, to všetko v mojej škole. Môja prvá učiteľka na základnej o mojej tvorivosti
vedela a poznala ju. Povedala mojej mame, že je mnou nadšená a že by rada vedela kam to
dosiahnem až budem mať tridsať rokov. Verila, že sa zo mňa stane Hollywoodska herečka alebo
producentka.
Bola som tiež extravagantná, vo veľmi skorom veku som začala mať sexuálne tendencie a
prakticky som začala s masturbáciou. V deviatich rokoch som bola sexuálne znásilnená
dievčaťom a jej pubertálnym bratom, od vtedy som mala niekoľko sexuálnych skúseností, všetko
s dievčatami a chlapcami pred 18 tym rokom. Sex vo mne vyvolával zmätok. Na jednej strane pre
mňa znamenal "lásku", cítila som sa dobre keď som bola niekým chcená a dostávalo sa mi
pozornosti, ale na druhej strane som sa cítila nečisto a špinavo. Nechcela som si vtedy ani
pripustiť, že som bola ako dieťa znásilnená. Ako tínedžerka som vyhľadávala lásku chlapcov a
alkohol, so sexom som začala v 16 tich rokoch. Moje obdobie dospievania bolo tiež plné kriku a
hádok medzi mnou a mojimi rodičmi.
Mala som mamu, ktorá sa na mňa neustále rozčulovala a otca, ktorý sa zdal byť príliš
zaneprázdnený než aby si so mnou vytvoril hlboký vzťah. Počas tých rokov si nepamätám. že by
mi ktokoľvek z nich povedal: "Milujem ťa". Rodičia neboli zlí, ale cítila som že nemajú o mňa
veľký záujem, začala som teda byť rebelujúci a nahnevaný teenager, ktorý sa predvádza, aby
získal pozornosť. Ale namiesto toho aby sa mi dostávalo pozornosti sa rodičia najmä snažili
udržiavať v dome pokoj za každú cenu. V mojích 15 rokoch som si dovolila robiť také veci ako
napríklad obliecť si dres play boy zajaca, dovolila som si randiť s chlapcami že rodičia o tom
nevedeli. V 15 rokoch som si dovolila ísť na školský ples s 18 ročným chlapcom, ktorý ma po
prvýkrát opil. Tím sa začal u mňa životný štýl žúrov a párty, začala som sa potĺkať nočnými
klubmi a vo veku 16-tich rokov som začala brať drogy. Moji rodičia vedeli, že mám problémy s
pitím alkoholu ale nevedeli čo majú so mnou robiť. Pokúšali sme sa v rodine konzultovať, ale
nemalo to dlhé trvanie. Tak som si teda išla hladať novú rodinu a nájsť "lásku" v zlej partii, kde sa
pravidelne pil alkohol a brala marihuana. Rodičia boli z toho čo robím veľmi skľúčení, všetky ich
schopnosti boli napokon na dne a povedali mi že po dosiahnutí 18 roku mám svoj domov opustiť.
Tak som skončila v San Fernando Valley úplne bez jedla a bez peňazí. Tam ma raz jeden "milý"

muž zbadal ako som bola na dne a vyjadril mi svoju ľútosť. Objal ma, utešil ma a ponúkol mi
pomoc. Potom mi ale povedal, že pozná človeka ktorý by chcel mať so mnou sex a dal by mi za
to peniaze. Bola som ešte stále v šoku a plná zúrivosti z toho že ma moji rodičia vykopli, na
ničom mi teda nezáležalo a tak som ponuku prijala. Predala som samú seba za 35 dolárov a
začal sa pre mňa život prostitútky. Zanedlho nato som sa zoznámila s "madam", ktorá mi
predstavila "fascinujúcu" stránku prostitúcie. Naučila ma každý trik z tohto remesla a tiež ako
ovládať mužov. Spočiatku to vyzeralo vzrušujúco, keď mi muži dávali peniaze, šperky a dary, ale
zakrátko sa to stalo životom otroctva. Našla som sa ako robím bizarný sex s cudzími ľuďmi a
začala som to nenávidieť. Klienti robili úmyselne také veci akože prestali používať kondóm alebo
ma neustále prenasledovali a stopovali. Jeden muž sa ma pokúšal zabiť a narazil do mňa s jeho
autom. Iný muž nosil zbraň vždy keď bol so mnou a vyhrážal sa mi že ma zabije ak s ním
neurobím istý druh sexu. Muži mali na mňa rôzne požiadavky a ja som musela neustále klamať,
aby som sa dostala z hrozných situácii. Stala som sa profesionálnou klamárkou, čím som sa
mohla dostať v podstate z čohokoľvek. Keď som klamala, zachránilo ma to dokonca pred jazdami
s autom pod vplyvom alkoholu/drôg a smrtiacimi experimentami. Toto je v sex biznise bežné a je
to zároveň základný nástroj prežitia pre každú striptérku, prostitútku alebo porno herečku. Životný
štýl v sex biznise sa pre mňa stával čoraz viac neznesiteľnejší a začala som mať pocit že nie je
kam sa obrátiť. Ježiš neprestával lomcovať mojím srdcom ale ignorovala som Ho. Domnievala
som sa, že Bohu na mne nemôže záležať a tak musím robiť čokoľvek aby som prežila.
Tento začarovaný kruh práce prostitútky a exotickej tanečnice vo Východnej Kalifornii trval osem
rokov. Za ten čas, čo som pracovala ako prostitútka som tri krát s klientmi otehotnela a to ma
zdevastovalo a zničilo. Mysľou sa mi zakaždým hrnulo milión otázok. Ako som mohla dovoliť aby
sa toto vôbec stalo? Ako by som sa mohla postarať o dieťa? Mala by som ísť na potrat? Kde a na
koho sa mám obrátiť? Ani som nevedela, ktorí otcovia spôsobili moje dve otehotnenia. Potom
som si spomenula na Ježiša a úpenlivo som ho prosila : "Prosím, pomôž mi". Bôh ma upokojil a
ja som vedela, že nikdy by som nemala zabiť niečí život a tak som si dieťa nechala. Dve
otehotnenia skončili spontánnym potratom, ale jeden z nich nie a tak som mala v 20 tich rokoch
svoju prvú dcéru Tiffany. Je Ázijský miešanec a je veľmi krásna. Skúšala som ísť naspäť tak, že
by som robila iba exotický tanec, ale prostitúcia bola so mnou zrastená a bolo jej ťažko odolať,
obzvlášť ak som bola slobodná matka.
Po pár rokoch ako som bola slobodnou matkou a robila prostitútku a tanečníčku, začala som
veľmi ťažko piť a nastala u mňa hrozná závislosť na alkohole a drogách. Z Tiffany vyrastalo malé
smutné a zanedbané dievča a jej nevinnosť bola často napádaná. Ako vyrastala, chápala to celé
tak, že ma navštevujú cudzí muži a že sú na mňa nahnevaní. Zvykla som ju teda zatvárať do jej
izby, zatiaľ čo som ja "prijímala" klientov. Tiež ma videla ako mám "zvláštne" vzťahy so ženami.
Vôbec to celé nemohla pochopiť, ale na isto bola vystavená životu s opĺzlou a divokou ženou.
Bola som tak zlá matka, že som Tiffany zvykla dávať pager a vypravila som ju do parku, zatiaľ čo
ja som robila doma akýkoľvek sex za peniaze. Mala vtedy iba štyri roky. Začala som sa pozerať
na samú seba ako na takú, ktorá úplne zlyhala. Nenávidela som samú seba a stratila som
akúkoľvek sebahodnotu, pretože som bola zlou matkou. Bola som veľmi unavená z môjho
neustáleho snaženia sa o prežitie. Z môjho životného štýlu si nebolo možné odpočinúť. Muži za
mnou chodili domov, prepichovali mi pneumatiky, volávali mi v ktorúkoľvek hodinu, o polnoci sa
ku mne dobíjali opití a dokonca sa ma pokúšali zabiť. Kvôli závislosti som mala vždy v ruke veľkú
fľašu Jack Daniels. Niekedy som si išla sadnúť s fľašou na nárožie a úplne opitá som volala na
Ježiša, "Prosím, pomôž mi!", ale zdalo sa mi že tam proste nie je. Ešte som vždy cítila okolo mňa
niečo ako cudziu a divnú "ochranu". Ako moja strastiplná cesta pokračovala dalej, začala som sa
zaplietať do nakrúcania pornofilmov. Počula som, že tam môžem zarobiť peniaze veľmi rýchlo a
ľahko a pripadalo mi to viac bezpečnejšie a legálnejšie ako prostitúcia. Mnoho prostitútiek čo som
poznala bolo znásilnených alebo zavretých do väzenia a ja som nechcela, aby sa mi prihodilo to
isté. V tom čase som bola ťažký alkoholik a narkoman, takmer neschopná robiť racionálne
rozhodnutia.

Keď som točila svoj prvý pornofilm, popadlo ma niečo veľmi temné. Skoro akoby som počula
diabla hovoriť: "Pozri Shelley, urobím ťa známou a POTOM ťa bude každý milovať." Nejaká
mocná sila mi to umožnila vykonávať na vysokom stupni, aby sa to vydarilo na výbornú a pristihla
som sa uštvatá k smrti z tej hanby a poníženia. Milovala som pozornosť, ale zároveň som
nenávidela samú seba. Milovala som počúvať aká som bola skvelá, ale nenávidela som brutálny
sex. Začala som točiť tvrdé porno, cez čo ma vedelo dostať jedine viacej drôg a viac alkoholu.
Bolo by to akoby som mala niečo tomuto (porno) svetu dokázať a tiež každému jednému, ktorý
ma zráňal. Porno priemysel pre mňa otvoril svoju veľkú náruč a privítal ma vo svojej "rodine",
konečne som teda našla prijatie. Ale cenu ktorú som zaplatila za to rodinné "členstvo", bola cena
môjho vlastného života. Predala som sa tak, že som moje srdce, moju myseľ a moju ženskosť
zanechala porno priemyslu a tá žena a osobnosť vo vnútri mňa samej úplne zomrela na porno
setoch.
Tiež som riskovala že sa nakazím vírusom AIDS, podobne ako aj ostatné porno hviezdy. Hrala
som so svojím životom bláznivú a smrteľnú ruskú ruletu. Porno priemysel neumožnil a ešte
STÁLE neumožnuje používanie kondómov, takže medzi pornohviezdami a pornohercami je stále
vysoké riziko, že chytíte pohlavné choroby a HIV. V máji, 2004 The Adult Industry Medical
Foundation (AIM), ktorá umožnuje zamestnancom porno premyslu dobrovoľné testy na HIV,
oznámila že päť pornohercov malo pozitívne testy na vírus AIDS. Mala som na rozdiel od týchto
hercov štastie. Bôh ma ušetril od nákazy HIV. Chytila som ale herpes, neliečiteľnú sexuálne
prenosnú chorobu. Chcela som svoj život ukončiť. Keď som chytila herpes, nevedela som si
pomôcť a ani nikto mi s chorobou nevedel dať rady a pomôcť mi. Od toho času prišla na scénu
AIM, organizácia ktoré požadovala znížiť v porno priemysle riziko nákazy HIV a medzi
účinkujúcimi zvyšovať povedomie. Faktom ale aj tak zostáva, že porno herci riskujú nadalej svoje
životy a rozširujú nákazy. V interview na Court TV Sharon Mitchel, bývalá pornoherečka a
zakladateľka AIM potvrdila, že medzi porno hercami je dnes 7% HIV pozitívych a 12-28% s
pohlavnými chorobami. Herpes si drží stále 66 percentný primát. Ľudia sú liečení na herpes s
acyclovir-om, nakoľko veľmi efektívne zabraňuje vypuknutiu. Avšak Chlamídiová infekcia a
kvapavka spolu s hepatitídou môže byť na všetkom, od vibrátorov cez všetky priestory až po
kľučky a prepáčte mi za ten výraz, ale nám reálne hrozí že si do zadku vložíme niečo nakazené
chlamídiovou infekciou. Nie je nič zničujúcejšie než sa dozvedieť pozitívne výsledky na
neliečiteľnú pohlavnú chorobu. Túžila som ukončiť svoj život.
Prehltala som množstvá liekov, rezala som si zápästie, ale vyzeralo to že proste nezáleží čo
robím, nemohla som zomrieť. Bolesť bola ohromná a mala som hrozné zmeny chovania. Jednu
minútu som chodila okolo ako zombie a potom dalšiu minútu som dostala záchvat zúrivosti, jačiac
a ničiac veci okolo. Bola som naštvaná na Boha, nenávidela som samú seba a nenávidela
svojích rodičov. Len alkohol a drogy mohli utíšiť moju bolesť. Volala som na Ježiša aby mi
pomohol a pokúšala som sa prestať s týmto životným štýlom ale počas týždňa som bola naspäť v
tom istom začarovanom kruhu. Stratila som všetku nádej a nenávidela som svoj vlastný život.
Bola som úplne bez nádeje a život bol úplne nezmyselný. Po tom ako som sa nainfikovala
Herpesom, nenápadne som opustila porno priemysel, ale vrátila som k prostitúcii aby som
prežila.
V 1994 som stretla muža menom Garret. Mal 22 rokov pripadal mi neskúsený. Povedala som mu
že za schôdzku beriem peniaze. On predstieral že hľadá moje "služby" pre párty nejakých starých
mládencov a tak som mu dala vizitku. Často mi volával aby sme išli von, ale vždy som mu
povedala že nie. Nebola som schopná mať normálne vzťahy, nakoľko moje srdce bolo úplne
temné a chladné ku všetkým mužom. Neskôr nejako BOH vypôsobil že som zmenila zmýšľanie a
išla som s ním na schôdzku. Okamžite sme sa stali priateľmi. Ako sme spolu trávili čas, moje
zlomené a temné srdce začalo znova cítiť. Pämatám sa ako som v srdci cítila skutočnú bolesť,
keď sa Garret pokúšal dostať ku mne bližšie.

Pokúšala som sa byť vo vzťahu odmeranou ale bolo to ťažké, lebo som sa pri Garrettovi cítila
znova ako malé dievča. Navštívil ma, sfetovali sme sa methom (metamfetamin) a hodiny sme
hrali dámu a karty. Boli sme ako dve deti, ktoré si to úžívajú a zabávajú sa. Odkedy som bola
malým dievčaťom, zábavu som nezažila. Garrett a ja sme hovorili o všetkom a jedného dňa sme
obaja začali hovoriť o Ježišovi. Obaja keď sme ako deti vyrastali, poznali sme a milovali Ježiša
Krista. Dozvedela som sa, že Garrett vyrastal v kresťanskej domácnosti a keď dospieval tak
navštevoval kresťanskú školu. Bola to teda úžasná náhoda, pre dvoch ľudí čo sa stretli v bare.
Otvorila som sa mu čo sa týka traumy skrze ktorú som prešla a on tam bol pre mňa. Vedel že
som robila porno, že som bola prostitútka a cítil sa za mňa veľmi zle. Povedal mi, že by ma chcel
zachrániť. Nikdy som nestretla takého muža ako je Garrett. Videl vo mne niečo, čo iní nie. Bol
priateľ prostitútky, práve taký ako Ježiš. Vedeli sme, že Bôh pracoval na naších životoch a tak
sme sa vrátili späť k Ježišovi a 14. Februára 1995 sme sa zobrali.
Náš nový spoločný život začal ako úplná pohroma. Hneď ako sme sa zobrali, stratil Garrett
miesto pretože bol v práci pod vplyvom drôg. Museli sme teda dostávať sociálne dávky a prijímať
finančnú pomoc. Všetko bolo stále horšie a horšie a tak isto to pokušenie vrátiť sa späť ku môjmu
starému spôsobu života. Ale Bôh mal lepší plán. Garrett vstúpil do armády.
Po základnom výcviku sa Garrett vrátil ako nový človek, slobodný od drogovej závislosti a bol na
ceste do vojenskej základne Fort Lewis v štáte Washington. Otehotnela som a v roku 1997 sa mi
narodila dcéra Tereza. Počas tehotenstva som bola schopná prestať piť, ale do alkoholu som sa
aj tak navrátila.
Zakaždým ako som držala moje nové dieťa, spomenula som si na to zavrhnutie čo som cítila od
mojích rodičov a na všetkých tých mužov a ženy, ktoré ma zneužívali. Bôh mi dovolil pocítiť hĺbku
bolesti a zármutku, aby ma mohol uzdraviť, ale nedokázala som to zniesť. Znovu som siahala po
alkohole. Ale tá bolesť (vnútri) bola čoraz horšia a tak som išla do Armádnej kliniky duševného
zdravia na poradenstvo, kde mi určili diagnózy: bipolárna porucha (maniodepresivna psychóza),
porucha kontroly výbušnosti, závislosť na alkohole, depresívna porucha a posttraumaticky stres.
Predpísali mi zoloft, tabletky na spanie, litium a poradenstvo/konzultácie. Boli mi dané videá s
návodom na zvládantie návalu hnevu, ale tie ma len robili viac a viac rozčúlenou! Prešla som
armádnym programom riešiacim nadmerné užívanie drôg a alkoholu, ale aj tak som stále pila.
Bolo mi oznámené, že mám diagnózu začínajúcej rakoviny krčku maternice a potrebujem ísť na
operáciu. Následky z porno priemyslu ma teda dostihli. Chcela som to vzdať. Nič nefungovalo!!
Ale Bôh mal väčší plán.
Bôh zaviedol Garretta a mňa do jedného skvelého zboru v Tacoma s názvom C h a m p i o n s C e n t r e
Washington, kde nás vyučovali ako viesť víťazný život. Ten zbor je známy tým, že vedie ľudí, aby
v živote skrze múdrosť Božieho Slova budovali a vytvárali víťazstvo. Učili a viedli ma k tomu, ako
viesť život aby sa dalo premôcť, prekonať a zdolať ČOKOĽVEK pretože pre BOHA NIE JE NIČ
NEMOŽNÉ. S Bohom som získala skutočné odpustenie zo všetkých mojích hriechov a šancu
úplne dorásť v novú osobnosť bez toho, aby som bola dokonalá. To bola úľava! Naučila som sa,
že Bôh ma bezpodmienečne miluje bez ohľadu na moju minulosť a dokonca má pre mňa plány
do budúcnosti. Bôh má plán s mojím životom? To bolo akoby niekto vo mne zapálil svetlo a veľa
mi objasnil. Po mnohé roky som bola človek čo nekonečne odpočúva a obkukáva.
V Novembri 1999 sa mi narodila dcéra Abigail a hoci som viac-menej počas tehotenstva pila, Bôh
jej zachoval život. Po tom čo sa narodila, Bôh DEFINITÍVNE odpovedal na moje modlitby a
oslobodil ma zo závislosti na alkohole. 9. Apríla roku 2000 som začala abstinovať a to bol v
mojom živote mimoriadny moment. Bola som hladná po tom spoznať Boha viac a učiť sa všetko
o tom ako byť "normálnou" ženou. Začala som čítať knihy o tom ako byť skvelou mamou,
manželkou, ako variť a dohliadať na domácnosť. Od druhých žien som sa učila ako prať, ako sa
obliekať, ako hovoriť so svojím manželom a deťmi. Zvykla som postávať v potravinách v oddelení
mäsa a počúvať pani vedľa mňa ako opisuje varenie duseného mäsa, načo som utekala domov a

skúšala to! V potravinách som sa potĺkala len aby som sa učila !! Doslova som mala približne
stovky poradcov, ktorí ani nevedeli ako, ale mnohému ma naučili. Začala som robiť VŠETKO od
úplneho začiatku, znovu vytvárať môj život a učiť sa ako byť normálnym človekom žijúcim v
normálnej spoločnosti. Tiež som začala uplatňovať Božie princípy vo všetkom čo som robila a
začala tak zakúšať reálnu radosť, prvýkrát po približne desiatich rokoch !! Bôh mi tiež pomohol
naučiť sa robiť webovú grafiku, mohla som sa teda realizovať a používať vlastnú tvorivosť. Štyri
roky som prevádzkovala vlastný biznis v oblasti webovej grafiky. Tiež som začala navštevovať
fakultu a dokončujem si bakalársky stupeň v teológii a poradenskej službe.
Pretože som sa rozhodla nasledovať Ho úplne bezvýhradne a celým srdcom, On žehnal všetko
čoho som sa dotkla, presne ako Jeho Slovo zasľubuje:
Jn 1 3: 1 7 Keď to viete, blahoslavení (požehnaní) ste, ak podľa toho aj konáte.
Po prvom dni ktorým som prešla v Champion center ako zlomená a zničená, som po ôsmych
rokoch vychádzala ako šampión, uzdravená a tešiaca sa zo života! Bôh ma vyslobodil z drôg,
závislosti na alkohole, bolestivých spomienok, duševných chorôb, sexuálnej závislosti, sexuálnej
traumy, viny a hanby z mojej minulosti. Bôh ma vytiahol zo starého života, ponúkol mi nový život
a hoci som to nemohla v začiatkoch plne chápať podala som Mu ruku a zobrala od Neho
ponúknutú šancu. To bolo to najlepšie rozhodnutie aké som kedy urobila. Bôh tiež
znovuvybudoval moju ženskosť a uzdravil moju sexualitu, čo je pre mňa ten najväčší zázrak. Po
tom ako som bola prostitútkou a natáčala pornofilmy som stratila schopnosť mať funkčnú
sexualitu. Skutočnosť že som si mohla a môžem vychutnávať zdravý sexuálny vzťah, je
absolútny zázrak. Bôh ma tiež uzdravil z neliečiteľnej choroby Herpes (HS V 1- 2). V roku 1996
som bola súčasťou špeciálnej armádnej výzkumnej práce pre tehotné ženy s Herpesom na
M a d i g a n Ar m y M e d i c a l C e n t e r , ale keď ma testovali povedali mi že tam nemôžem byť, lebo v
mojej krvi tento vírus nie je. I keď som sa v 1994 v prostredí porno priemyslu nainfikovala
Herpesom Genitalis, test sa vrátil negatívny. Som tiež vyliečená z rakoviny, doktori boli schopní
vyoperovať celý nádor na krčku. On je Jehova-Rophe, Bôh, ktorý uzdravuje! Bôh tiež uzdravil
naše manželstvo nevšedným spôsobom. Garrett a ja máme nádherný a milujúci vzťah a sme
najlepší priatelia !
Bôh tiež urobil v mojej rodine mnoho iných zázrakov. G a r r e t t má výbornú prácu a ja mám
možnosť zostať doma, byť Matkou a zasahovať pornohviezdy a závislých na porne. Z naších
troch nádherných dcér vyrastajú víťazi. Moja najstaršia dcéra Tiffany, ktorá ma teraz 20 mi
odpustila a umožnila mi byť matkou. Zdolala vo svojom živote mnoho vecí a teraz zdieľa svoj
životný príbeh s inými, aby ich povzbudzovala a inšpirovala. Som TAK veľmi vďačná, že som si
neurobila potrat, pretože Tiffany je nádherná a skvelá mladá žena, ktorá dokáže veľa ponúknuť.
Bôh tiež znovuobnovil moje vzťahy s rodičmi a bratom. Bôh je veľký!
Ako môžete vidieť, Bôh v mojom živote konal posledných trinásť rokov veľmi zázračne. Musela
som prejsť cez osem rokov rekonvalescencie. Musela som sa rozhodnúť začať môj život odznovu
a veriť tomu čo Bôh o mne povedal, nie tým klamstvám od diabla, alebo klamstvám o sebe samej
ktorým som verila. Bôh sa stal mojím skutočným Otcom, učí ma ako milovať, odpúšťať a pozerať
sa smerom k Nemu kvôli mojej identite a nie na moju minulosť. Tiež som sa naučila ako viesť
pomocou praktizovania Božích zásad a pravidiel vo všetkom úspešný život. Všetko čo Božie
Slovo o tom hovorí, to všetko akoby bolo o mne a sedelo to na mňa. Skrze silu Ježiša Krista som
sa stala novým stvorením a víťazom v živote !
Teraz ma Bôh posiela hlásať svetu posolstvo o Jeho hlbokej láske. Posolstvo o tom, ako On chce
každého z nás pretvoriť na svoj obraz, posolstvo o tom že sme bezvýhradne milovaní a prijímaní

a nezáleží na tom čo sme v minulosti urobili. Ako On poslal Jeho Syna Ježiša , aby nás oslobodil
z drôg, alkoholizmu, sexuálnej závislosti, zavrhnutia a všetkých tých satanských lží. Milujem
poukazovať svetu na to, že ÁNO Bôh zobral pornohviezdu a prostitútku a urobil z nej ŠAMPIÓNA
A VÍŤAZA. Bôh je ten najlepší Otec a chce ,aby všetky Jeho deti našli cestu späť domov k Nemu,
chce nás uzdraviť, vytiahnuť hore a podnietiť , aby sme boli víťazmi tak isto. Ale to rozhodnutie
môžeš urobiť iba TY sám. Chcem, aby každý z Vás vedel že to všetko čo Bôh urobil pre mňa,
môže urobiť pre aj Teba. Urobí to, pretože ŤA MILUJE a poslal na zem svojho syna Ježiša aby
Ti dal úplne nový život. Všetko čo musíš urobiť je prísť za Ježišom a učiť sa od Neho.
Mt 1 1 : 2 8 Po ďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! 29,
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si
odpočinutie duše;
30, lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké!
Chceš pre svoju dušu odpočinok? Ja viem ža áno. Bola som chorá a uštvaná z toho ako som
bola zbitá životom. Bola som unavená zo života založenom na neustálom prežívaní. Chcela som
len pokoj a nájsť skutočnú lásku, ale to mi tento svet nemohol dať. Hľadala som lásku u mužov, v
porne, sláve a bohatstve, drogách a alkohole, ale STÁLE som bola prázdna. Všetko po čom som
túžila bol normálny život. Potom som objavila Pravdu:
(Ján 10:10) Zlo d e j pric h á d z a , le n ab y kr a d o l, za b íj a l a hu b il; a ja so m priši e l, ab y m a li živo t, a to v
hoj n e j mi e r e!
KONEČNE som našla život ,ktorý som hľadala.
Prečo nevložiť svoju dôveru v Boha a Jeho Syna Ježiša a skutočne nezakúsiť v živote hojnosť ?
Možno sa to nestane cez noc ale sľubujem Ti : STANE sa to. Viem to, lebo sa to stalo mne
samej. Som žijúci dôkaz že Bôh existuje, že ŤA miluje bez ohľadu na to čo si urobil, a že má
dokonalý plán pre Tvoj život. Prosím, klikni sem a dozved sa viac o Bohu a jeho pláne a jeho
neskutočnej Láske k Tebe.
Ak Bôh môže uzdraviť pornohviezdu, On je schopný uzdraviť kohokoľvek.

klikni: www.pornojeloz.sk

