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Venované pamiatke porno-hercom nakazeným vírusom HIV, pornohercom ktorí zomreli
na predávkovanie drogami alebo spáchali samovraždu.

Odfarbené blondýnky vystupujúce v porno filmoch plných sexu, ktorých pohľad evokuje
predstavu: "Chcem Ťa, túžim po Tebe" sú pravdepodobne jednou z najvačších lží
všetkých čias. Verte mi, viem o tom viac než dosť. Celý ten čas som to všetko robila
kvôli túžbe po moci a kvôli láske k peniazom. Vlastne som nikdy nemala rada sex. Nikdy
som nechcela sex a v skutočnosti som strávila viacej času s Jack Daniels (alkohol) než s
borcami s ktorými som súložila, nakoľko som za to bola platená. Áno, je to v skutočnosti
tak, žiadna z nás nerobí porno rada. V skutočnosti to nenávidíme. Nenávidíme, ak sa
nás dotýkajú cudzí ľudia ktorým na nás nezáleží. Neznášame byť ponižované odporným
pachom ich prepoteným tiel. Niektoré ženy to nenávidia tak, že ich je medzi scénami
počuť ako v kúpeľni dávia. Daľšie môžme nájsť fajčiť nekonečné množstvá Marlboro
lights ...

Ale porno priemysel ŤA chce presvedčiť o opaku, chce aby si si myslel že porno
herečky taký sex milujú. Chcú aby si si myslel, že si vychutnávame keď sme ponižované
všetkými druhmi zvrátenosti. Porno herečky nie vždy vedia o "požiadavkach", porno
producenta. Ten im častokrát až počas natáčania "setu" povie aby buď robili to čo po
nich chce, alebo odišli bez zaplatenia. Proste rob čo chceme, alebo môžeš odísť. Áno,
vybrali sme si. Niektoré z nás potrebujú peniaze. Boli sme zmanipulované, donútené,
alebo priamo zastrašované. Niektoré z nás ako následok týchto tlakov dostali HIV. Ja
osobne som mala Herpes, nevyliečiteľnú pohlavnú chorobu, ktorá sa prenáša
pohlavným stykom. Iné porno herečky sa vrátili domov po dlhej noci plnej bolesti, priložili
pištoľ k hlave a zmačkli spúšť. Teraz sú mŕtve.
Dá sa s istotou povedať, že väčšina žien ktoré sa živia pornom, nikdy nevyrastala v
zdravom prostredí a ani nemala zdravé detstvo. Naozaj množsto herečiek pripúšťa že
mali skúsenosť so sexuálnym znásilnením, fyzickým tíraním a slovným napádaním.
Niektoré boli znásilnené príbuznými, alebo sexuálne zneužité niekým blízkym. Keď sme
boli malé dievčatká, chceli sme sa hrať s bábikami, byť maminkami a nie mať hrôzu z
muža stojaceho nad nami, ktorý sa nás chce zmocniť. Takže sme boli učení v mladom
veku že sex nás robil hodnotnymi. Rovnaké zneužívania prežívame keď vystupujeme
pred kamerou. Nenávidíme z toho každučkú minútu. Boli sme traumatizované ako malé
dievčatká, teraz žijeme na antidepresívach, drogách, alkohole vyjadrujúc našu bolesť
pred vami, ktorí nás zneužívate.

Ako pokračujeme v traumatizovaní samých seba a robíme stále viac a viac pornofilmov,
pijeme zároveň viac a viac alkoholu a berieme viac a viac drôg. Máme neustály strach
že sa nakazíme HIV. Po tom všetkom vystrašene bežíme ako o závod na najbližšiu
kliniku na kontrolu. Producenti pornografie trvajú vždy na tom aby bol zobrazený čo
najfantastickejší sex, požadujú vždy všetko bez zábran. Inými slovami, nie je umožnené
používať ani kondómy. Herpes, kvapavka, syfilis, chlamídiová infekcia a iné ochorenia
sú bežné nástrahy z ktorých máme obavy deň čo deň. Robíme pravidelné mesačné
testy aj keď vieme, že to nie je nijaká prevencia. To že sa nakazíme porno-sexom, nie je
jediná nebezpečná vec z ktorej máme obavy. Bojíme sa mnohých iných vážnych vecí.
Mnohé z nás majú tržné rany a poškodenia vnútorných častí tela.
Keď skončíme a ideme domov, pokúšame sa mať normálne vzťahy, ale niektorí z
naších priateľov a milencov žiarlia a fyzicky nás tírajú. Teda radšej žijeme s naším porno
režisérom/producentom alebo preferujeme lesbické vzťahy. Keď naša dcéra náhodou na
prechádzke uvidí ako sa jej mama bozkáva s inou ženou, je to pre nu niečo, čo sa jej
iste vryje do pamäti. Moja dcéra zaručene vie o čom je reč.
Počas našich voľných dní chodíme ako zombie s pivom v jednej ruke a s poldeci
whiskey v druhej. Veľmi neupratujeme, takže väčšinu času žijeme v špine alebo si
vydržiavame milú cudzinku ktorá príde a náš neporiadok vyčistí. Porno herečky ani nie
sú dobré kuchárky. Objednávanie hotových jedál je pre nás úplne bežné a väčšinou po
tom čo sa najeme všetko vyvraciame, trpíme totiž bulímiou.
Porno herečky ktoré majú deti, sú iste tie najhoršie matky na svete. Reveme, kričíme na
naše deti a bezdôvodne ich bijeme. Väcsinu času sme boli na drogach alebo napité a
naše štvorrocné deti boli tie ktore nás dvíhali z podlahy. Ak príde klient kvôli sexu,
zavierame naše deti do izby a rozkážeme im aby boli ticho. Zvykla som dávať mojej
dcére pager a povedala som jej aby čakala v parku, až pokiaľ neskončím.
Pravda je taká, že v porne nie je fantázia. Je to všetko klamstvo. Bližší pohľad na život
porno hniezd Ti ukážu film, ktorý porno priemysel nechce aby si videl. Skutočná pravda
a realita je, že my porno hviezdy to chceme ukončiť, chceme ukončiť tú hanbu a traumu
v naších životoch, ale nedokážeme, nezvládneme to urobiť samé. Potrebujeme vás
mužov aby ste nám pomohli bojovať za našu slobodu a pomohli nám získať späť našu
česť. Potrebujeme aby ste nás držali vo vašom mocnom náručí, zatiaľ čo budeme roniť
slzy nad našími ranami a začneme sa uzdravovať. Chceme, aby ste zahodili naše filmy
a pomohli nám poskladať kúsky naších otrasných životov. Potrebujeme vás, aby ste sa
za nás modlili, nech Bôh počuje a uzdraví naše zruinované životy. Neverte viac tým
klamstvám. Porno nie je nič iné, len falošný sex a lož na videozázname. Verte mi,
poznám to .
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