تبدا قصتى عندما كنت فى سن المراهقه فى هذا السن يحب كل شخص اب يجرب اشياء جديده لا رغبة فيها ولكنه فضول من هذا الحظه بدات الاحداث تحدث معي كنت انا واخونى نشاهد افلام ليست افلام  عاديه كانت افلام جنسيه كنا نشاهدها لا اكثر لكن مع مرور الايام بد بداخلي شعور ان اجرب هذه الافلام فبداتها مع اخوانى جربتها واستمريينا فى هذا الشي الى ان وعينا الى ما كنا نفعل ادركنا ان ما نفعله اكبر خطا وذنبه اكبر تعهدنا لانرجع لهذه الافلام والحمد الله ادركنا خطانا قبل فوات الاوان لم تنتهي قصتى بعد لم اكون اعلم ماتخبئه لي الايام دخلت عالم النت كاى شخص عادي تعرفت على بنات كانو سبب لبداية قصة جديده لى وجد انهن يمارسن لجنس مع بعض الى ان اقنعني ان امارس معهن وفعلا بدت افعل ذلك عندها اقنعني ان امارس مع شباب وبدات اتعارف على شباب من خلال النت كنت وقتها موظفه كنت اوقات دوامي اذهب لا اقابلهم ونمارس الى ان تعرفت الى شاب جاء الي كان بثوب ابيض وجه ابيض كان يسكن قرب مكان عملي بدا يحدثنى ويوعظنى قولت فى نفسي هذا الشاب هو منقذي من هذه الاشياء التى افعلها تعرفنا على بعض وبدنا نرا بعضنا كل يوم الى ان حث مالم يكون فى حسبننا ولا فى نيتنا ان نمارس مع بعض بدنا نعيد هذ الشي ولكن كنا دائم نشعر بذنب كبير ونبكي حسه على ما فعلنه لذلك ققرارت انا اسافر لفتره وعندي رجعي لتقينا وعيدنا ما فعلنا هذه المره هو ابتعد عن لكي لايؤذني اكثر  هنا بدات احهاد فى نفسي لكي اتغير وافقت من غفلتي التى كنت فيه ورجعت نفسي والحمد الله تفوت واتمناه ان كون هكذا الى يوم مماتى وارجو من الله ان يغفرلى ذنوبي ماتقدم منها وما تاخر وان يثبت قلبي على دينه  وارجو من كل فتاة ان تحفظ نفسها لكن لو كنت فى هذا لموقف رح تحسي نفسك رخصية وارجو منكم الدعا لى بالهدايه والثبات
