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Telanjang
Dengan memiliki hubungan dengan laki-laki penghibur mendapatkan kenikmatan seksual, di samping pemeliharaan
mereka sendiri. Sekarang ketika seorang pelacur mengambil dengan seorang pria dari cinta, tindakan ini adalah alami,
tetapi ketika ia resort kepadanya untuk tujuan mendapatkan uang, tindakan dia adalah tiruan atau dipaksa. Bahkan
dalam kasus terakhir, bagaimanapun, dia harus melakukan sendiri seolah-olah mencintainya adalah jelas murni, karena
laki-laki istirahat keyakinan mereka pada perempuan-perempuan yang tampaknya mencintai mereka. Dalam membuat
diidentifikasi cinta Nya kepada manusia itu, dia harus menunjukkan seluruh kebebasan dari keserakahan, dan demi
masa depannya kredit dia harus menjauhkan diri dari memperoleh uang darinya dengan cara yang melanggar hukum.
Seorang pelacur, berpakaian dengan benar dan olahraga ornamen-nya, harus duduk atau berdiri di pintu rumahnya,
dan, dengan keluar memperlihatkan dirinya sendiri terlalu banyak, akan terlihat di jalan umum sehingga bisa dilihat oleh
orang lewat oleh, ia menjadi seperti objek pada tampilan untuk dijual. (1) Dia harus jenis persahabatan dengan individu
seperti akan mengizinkannya untuk laki-laki terpisah dari perempuan lain, dan memperbaikinya sendiri, untuk
memperbaiki nasib buruk pribadinya, untuk memperoleh kekayaan, dan untuk melindunginya dari diganggu, atau
diletakkan di atas oleh orang dengan siapa dia mungkin berurusan dari beberapa bentuk atau lainnya.
Ketika pelacur yang tinggal sebagai seorang istri bersama-sama dengan kekasihnya, ia harus berperilaku seperti
seorang gadis suci, dan melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya. tanggung jawab nya dalam hal ini, singkatnya,
adalah, bahwa ia harus memberikan kesenangan, tetapi tidak harus tumbuh menjadi terhubung ke dia, meskipun
bersikap seolah-olah dia benar-benar terpasang.
Sekarang berikutnya adalah cara di mana ia melakukan dirinya, sehingga untuk melaksanakan tujuan yang disebutkan
di atas. Dia harus memiliki bergantung pada sang ibu, yang harus terwakili sebagai sangat keras, dan yang dianggap
atas kas sebagai objek utama dalam hidupnya. Dalam hal menjadi ibu tidak ada, maka seorang perawat sebelumnya
dan rahasia harus memainkan peran yang sama. Para ibu atau perawat, pada setengah mereka, harus terlihat seperti
tidak senang dengan sang kekasih, dan paksa membawanya pergi dari dia. Wanita itu sendiri harus selalu hadir purapura marah, kekecewaan, keprihatinan, dan aib pada account ini, tapi tidak harus mematuhi ibu atau perawat setiap saat.
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