KYLIE
BISUTTI

Kylie Bisutti na straneh te knjige pripoveduje svojo zgodbo manekenke, ki se začne že v rani mladosti, svoj vrhunec pa doživi kot
model slavne znamke Victoria’s Secret.
Kylie je v modni industriji dvignila precej prahu, ko je uspešno
manekensko kariero pri 21 letih zamenjala za hojo za Kristusom.
Skok v manekenski svet ji je uspel že zelo zgodaj. Svoje brezskrbno
otroštvo v majhnem mestecu na severu Nevade je kmalu zamenjala za glamurozni Las Vegas, kjer se je njena manekenska pot sprva
začela v nakupovalnem središču, nato pa je sledil veliki skok v
New York. Tu je mlada in neizkušena Kylie prvič izkusila mračno
plat manekenskega sveta in se zavedela, da je zanj včasih treba
plačati (pre)visoko ceno. Tako so se ji iluzije o manekenskem svetu ena za drugo počasi začele podirati. Ko je ugotovila, da njeno
delo manekenke ni več združljivo z vero, je to vlogo zamenjala za
oznanjevanje in postala vzornica številnim mladim ženskam.
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KYLIE
BISUTTI

»NIKOLI NE BOM POZABILA dne, ko sem spoznala, da bom
morala pustiti svojo sanjsko službo. Vso svojo manekensko kariero sem si želela postati model za Victoria’s Secret in končno mi je
uspelo. Toda v tem svetu sem se začela počutiti vse bolj nelagodno.
Bog mi je odpiral oči, da ga s svojim življenjem nisem mogla slaviti
in hkrati sprejemati manekenskih naročil, ki so ogrožala njegove
vrednote. Razkorak je bil prevelik, in če bi še naprej počela oboje, bi
na koncu sovražila eno ali drugo. Morala sem izbrati. Bom služila
svetu ali Bogu?«

NISEM ANGEL

V knjigi Kylie odkrito spregovori o pasteh
modne industrije, o vlogi samopodobe,
nenehnega hujšanja in iskanja
zunanjih potrditev.
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Mojemu Gospodu in Odrešeniku, Jezusu Kristusu. Naj bo
ta knjiga v tvojo slavo. Hvaležna sem ti za neskončno ljubezen in usmiljenje!
Mikeyju, ljubezni mojega življenja. Hvala, da me ljubiš, kot
Jezus ljubi Cerkev. Hvala, da si vedno milosten z mano in
hvala za tvoje molitve. Si moj najboljši prijatelj, mož in življenjski sopotnik, kar je zame neizmeren blagoslov. Poleg
Jezusa in njegovih darov ljubezni in odrešenja si ti moj največji dar.
Moji mami in očetu. Hvala vama, da se razdajata zame in
me imata rada. Hvala vama za vzor, kako živeti krepostno
in pošteno. Hvala, da sta me naučila, kako uloviti ribo! Gospodu sem hvaležna za vse, kar je storil v vajinih življenjih,
in za človeka, kakršna sta postala v Kristusu.
Dedku in babici. Ne morem si predstavljati življenja brez
vaju. Hvala za ves čas, ki sta ga preživela z mano, ko sem
bila še deklica. Hvala, da sta mi vedno stala ob strani. Moje
srce je polno radosti ob misli, da sem z vama tako tesno povezana.
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PREDGOVOR

Varljiva je milina in minljiva je lepota,
žena, ki se boji GOSPODA, pa je hvale vredna.
Pregovori 31,30

NIKOLI NE BOM POZABILA prvega tvita, ki sem ga zagledala po zahvalnem dnevu leta 2011:
Oh, super … modna revija Victoria‘a Secret … še en razlog več, da ne jem.
Skoraj takoj mu je sledil naslednji.
Pa še en.
In še en.
Po vsej državi so se začele na Twitterju oglašati najstnice in mlade ženske, ki so izlivale svojo tesnobo in razočaranje ob občutku, da niso dovolj dobre – da so telesno
neustrezne v vseh ozirih, od teže do videza in številke
modrčka.
Nenadoma se je kot strela z jasnega sredi vse te tesnobe
in negotovosti pojavil tvit, ki mi je za vedno spremenil življenje:
Raje bi imel ženo iz Pregovorov 31 kot manekenko VS.
Zapisal ga je Alex Eklund, ustanovitelj organizacije Live
31, ki pomaga ženskam do bolj zdrave, svetopisemske samopodobe.
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Nisem mogla zadržati nasmeška. Bi kdo verjel, da je
moja zgodba ravno takšna? sem se spraševala.
Potem sem tvitnila:
Kariero manekenke VS sem obesila na klin, da postanem žena iz Pregovorov 31.
Niti približno si nisem predstavljala, kaj bo sprožil ta
stavek. Čez nekaj minut je Alex stopil v stik z mano in me
vprašal, ali bi napisala objavo za blog na njegovi spletni
strani in delila svojo zgodbo.
Še nikoli nisem javno spregovorila o tem, da sem pustila
svojo kariero modela za spodnje perilo, ker sem hotela postati ženska, kakršna Bog želi, da sem. Toda začutila sem,
da me Bog nežno spodbuja, naj to storim. Rekla sem da.
Zvečer sem se usedla za računalnik in začela pisati.
ZAPUSTILA SEM SVET VICTORIA‘S SECRET, KER
ŽELIM POSTATI ŽENA IZ PREGOVOROV 31
Svojo manekensko kariero sem začela pri rosnih štirinajstih letih. Vedno sem sanjala, da bom nekoč supermodel, in moj glavni cilj je bil, da postanem model za Victoria‘s
Secret …
Ko sem tipkala zadnje besede objave za blog, sem pomislila: Če moja manekenska kariera ni bila končana že prej,
zdaj zagotovo bo. Kljub temu sem bila ob svoji odločitvi popolnoma mirna. Vedela sem, da je imela pravo sporočilo,
za katero sem upala, da bo pomagalo tudi drugim, ujetim v
svetu negotovosti, samozaničevanja, prehranskih motenj
in praznine – svetu, ki mi je bil vse preveč poznan.
Nisem želela biti več njegov del.
To je karierni samomor, sem si mislila, ko sem pritisnila
gumb Pošlji.
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1. poglavje
VSE PRIPOMORE K DOBREMU

Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga,
vse pripomore k dobremu, namreč njim,
ki so bili poklicani po njegovem načrtu.
Pismo Rimljanom 8,28

7. februar 2012
»SPET OČETOVO SPOROČILO.« Moj mož, Mike, je dvignil pogled iznad telefona in presenečeno stresel z glavo.
»Pravi, da je klical dr. Phil. Anderson Cooper bi rad, da prideš v njegovo oddajo. Rosie O‘Donnell bi rada govorila s
tabo in nekdo iz Inside Edition je doma ravnokar pustil
sporočilo zate.«
Kaj se dogaja? sem se spraševala. Zakaj se naenkrat vsi
zanimajo zame?
Preden sem lahko sploh končala misel, je zazvonil moj
telefon. Bila je moja agentka, Sabrina.
»Kylie, kje si?« Zvenela je nekoliko vznemirjeno.
»V Fargoju sem, v Severni Dakoti, z Mikom. Kaj se dogaja? Iz pogovornih oddaj in uredništev kar naprej kličejo
Mikovega očeta in sprašujejo po meni.«
»V vseh novicah si, Kylie!« Sabrina je zvenela presenečeno, ker nisem vedela, kaj se dogaja.
Z Mikom sem bila na službenem potovanju in zadnjih
nekaj dni nisva bila na spletu niti nisva kaj dosti gledala
televizije. Poleg tega je minilo že več mesecev, odkar sem
nehala delati kot model. Ugotovila sem, da so mediji popolnoma pozabili name – iskreno, to mi je bilo čisto všeč.
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»Očitno so danes objavili intervju, ki si ga imela s
FoxNews.com o tem, kako si pustila Victoria‘s Secret, da bi
postala žena iz Pregovorov 31. V vseh novicah je in iz Good
Morning America so ponudili, da ti danes plačajo letalsko
karto do New Yorka, zato da boš jutri zjutraj v njihovi oddaji.« Ustavila se je in čakala na moj odgovor. Osuplo sem
strmela v Mika.
»Kylie? Kako hitro lahko prideš do letališča?«
V sprednjem oknu sem ujela delček svojega odseva.
Oblečena v napihnjeno smučarsko bundo, obuta v lovske
škornje, nenaličena in z lasmi v čopu sem bila popolnoma
neprimerna za pojavljanje v medijih. V mojem kovčku pa
ni bilo niti ene stvari, ki bi lahko stanje izboljšala.
»Torej … do najbližjega letališča so približno štiri ure,«
sem dejala. »Res nimam s sabo ničesar, kar bi lahko nosila
na televiziji.«
»Je že v redu,« me je pomirila Sabrina. »Ti se samo spravi
na letalo. Ko prispeš, lahko v trgovinah poiščeva kaj primernega. Za vsak primer bom s seboj prinesla nekaj rezervnih oblačil. Se vidiva čez nekaj ur.« Preden sem sploh
lahko odgovorila, je odložila.
»Torej?« je vprašal Mike.
Pogledala sem ga in zavzdihnila. »Očitno grem v New
York.«
Bog, pomagaj mi, da to opravim, kot je treba.


Nisem imela veliko časa, da bi premišljevala o vrtincu
dogodkov. Že čez nekaj ur sem bila na poti v New York. Nekaj stvari sem vrgla v kovček, nato pa me je Mike odpeljal
na letališče.
Ko sem se udobno namestila v svojem sedežu na letalu,
sem zaprla oči in se skušala odpočiti za naslednjih nekaj
dni, za katere je kazalo, da bodo čustveno in telesno napor10

ni. Toda bila sem preveč vznemirjena, da bi lahko spala –
toliko stvari se je dogajalo. Po jutranji oddaji Good Morning America bom do konca dne še v petih drugih oddajah.
Moje misli so ponorele. Mislila sem, da sem stopila iz
središča pozornosti, ko sem manekenstvo obesila na klin.
Kako je lahko neka objava na blogu pripeljala do vsega
tega? Ali mediji želijo slišati o ženi iz Pregovorov 31? Sploh
vedo, kaj to pomeni?
Navajena sem bila medijske pozornosti, toda to je bilo
novo področje. Odprla sem oči in poiskala Sveto pismo.
Namesto da bi si ves čas leta razbijala glavo s skrbmi, sem
se raje odločila, da se pripravim na intervjuje in preberem
nekaj najljubših odlomkov. Vedela sem, da moje stališče, ki
zagovarja skromnost, v določenih krogih ne bo sprejeto z
odprtimi rokami – še posebej v manekenski industriji – in
hotela sem biti pripravljena. Ko so moje oči preletele Jakobovo pismo 1,2–3, si nisem mogla kaj, da se ne bi nasmehnila: »Za čisto veselje imejte, moji bratje, kadar pridete v
razne preizkušnje, saj veste, da preizkušenost vaše vere rojeva stanovitnost.«
Neverjetno, kot nalašč zame! sem pomislila. Nenadoma
je vse dobilo svoj pomen. Objava na blogu, zanimanje medijev, priložnost, da svojo zgodbo delim s svetom. Brez dvoma – povsod Božji odtisi.
Prevzela me je tiha umirjenost, ko sem glavo naslonila
nazaj in tiho molila, naj pri vseh intervjujih Bog preseva
skozme. Želela sem si, da bi ob deljenju svoje zgodbe odsevala njegovo modrost, njegovo sočutje, njegovo ponižnost
in njegovo ljubezen. Manekenstvo je pomenilo usmerjanje
pozornosti vame, zdaj pa sem molila, da bi bila v središču
pozornosti Bog in delo, ki ga opravlja v moji notranjosti.
Po več urah molitve in branja Božje besede v svojem
svetišču letalskega sedeža sem zaprla oči, preplavljena z
mirom. Vedela sem, da bo Bog bdel nad menoj med vsemi
intervjuji in da mi bo dal besede, ki jih moram izgovoriti.
11


Ko sem prispela v New York, je imela Sabrina s seboj dovolj oblačil za vse moje intervjuje. Pregledala sem vse, kar
je prinesla, in se za nastop v Good Morning America odločila za osnovno črno obleko do kolen. Obleka je bila preprosta in zadržana ter je odsevala moja nova merila za
skromnost. Toda iskreno povedano, veliko manj me je skrbelo za moj videz kot za moje sporočilo.
Moj pogled na življenje se je v zadnjih šestih mesecih radikalno spremenil in močno sem si želela, da bi moji intervjuji to odsevali. Od manekenskega sveta sem se poslovila,
da sem lahko svoj čas in energijo posvetila branju Svetega
pisma, obiskovanju cerkve v Montani in spoznavanju svoje
resnične identitete – sebe, kakršno me je ustvaril Bog.
Kylie Bisutti, ki bo stopila pred televizijske kamere, bo popolnoma drugačna oseba od tiste, ki so jo ljudje pred dvema letoma opazovali, kako domišljavo koraka po modni
pisti Victoria‘s Secret.
Razliko v mojem zunanjem videzu je bilo enostavno
opaziti. Nič več umetno porjavele polti. Nič več pramenov
ali barvanih las. Nič več umetnih trepalnic ali težkih ličil.
In veliko bolj zdrava postava. Toda želela sem, da gledalci
vidijo spremembe, ki so se zgodile v meni – mojo zavezanost Jezusu in mojemu možu, globlje dojemanje vsega, kar
je Bog storil zame, in razumevanje, da resnična lepota prihaja od znotraj.
Med urejanjem pričeske in ličenjem sem čutila, kako mi
razbija srce. Bila sem napeta. Še bolj napeta, kot sem bila,
preden sem prvič stopila na modno pisto Victoria‘s Secret.
Toda tokrat je bilo drugače. Tokrat je bilo pomembno. Vedela sem, da je na tisoče mladih deklet ujetih v enak uničujoč krog, iz katerega sem se pred leti s težavo izvila. Neskončna bitka, da postanem dovolj suha. Dovolj lepa. Dovolj
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popolna. Vedela sem, kaj pomeni nenehno loviti ideal, ki
ga je nemogoče doseči – ideal, ki pravzaprav sploh ni resničen. Tega sem se naučila zgrda. Upala sem, da bom z deljenjem svoje zgodbe tem dekletom prihranila kakšno srčno
bolečino in stisko, ki sem jo izkusila.
Takrat se je stilist, ki mi je urejal lase, nagnil k meni in
mi zašepetal: »Vsi držimo pesti zate.« Pogledala sem gor in
opazila, da je imel na podlakti vtetoviran odlomek iz Svetega pisma. Izmenjala sva nasmeha in moja napetost je za
odtenek popustila.
Hvala ti, Bog, za drobne milosti.


Vzdušje v studiu je bilo naelektreno in moje roke so se
še kar nekoliko tresle, ko so me odpeljali do mojega sedeža
poleg Georgea Stephanopoulosa. Izmenjala sva nekaj vljudnostnih fraz, nato pa me je vprašal: »Ste pripravljeni?«
Globoko sem zajela sapo. »Da. Pripravljena sem.« In
tako se je začelo.
George je intervju začel s pohvalami, toda vedela sem,
kaj bo prišlo na vrsto. Vprašanja bodo v nadaljevanju intervjuja prej ali slej postala težja – in neposrednejša.
»Ko so leta 2009 iskali model za Victoria‘s Secret, ste bili
odločeni, da zmagate,« je dejal. »Takrat ste rekli: ‚Sem zelo
prijetna oseba, toda naj vas to ne zavede. Tega si želim in
naredila bom vse, da to tudi dobim.‘ Kaj se je spremenilo?«
Pošteno vprašanje, sem si mislila.
»Hm, veliko,« sem odgovorila na glas. »Takrat sem bila
sveže poročena in rasla v svojem odnosu z Gospodom …
Sčasoma sem enostavno ugotovila, da želim s svojim telesom spoštovati svojega moža in biti vzornica drugim ženskam, ki me občudujejo.«
»Ste v poslu naleteli na kaj takega, kar vas je odvrnilo?
Ali ni šlo za to?«
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»Pri meni je šlo bolj za osebno zadevo.« Skušala sem
zbrati misli in ugotoviti, kako naj razložim tako, da bo
moje stališče jasnejše, toda preden mi je uspelo najti besede, je George že nadaljeval.
»Prigoda z mlajšo sestrično je vse spremenila,« je rekel.
»Povejte nam kaj več.«
Popolno.
»Tako je … Nekega dne sem se ličila pred ogledalom in
ona me je opazovala. Takrat je bila stara približno osem
let. Obrnila sem se k njej in jo vprašala: ‚Hej, kaj pa je?‘ Pogledala me je in odvrnila: ‚Nehala bom jesti, da bom lahko
videti kot ti.‘ Zlomilo mi je srce.«
»Ugotovili ste, da ni edina,« je nadaljeval George. »Na
tisoče deklet po vsej državi je ravno takšnih kot ona.« Prikimala sem. »Drži, na tisoče deklet, ki mislijo, da je lepota
vprašanje videza, čeprav gre v resnici za stvar srca.«
Želela sem nadaljevati s to temo, toda George je že izstrelil naslednje vprašanje: »Kako je vse to sprejel vaš mož?
Mu ni bilo všeč, da ste manekenka?«
»Nudil mi je ogromno podpore,« sem odvrnila. »Molil je
za to, toda hvaležna sem, ker mi je pustil, da zrasem in to
odločitev sprejmem sama.«
»In ko ste jo sprejeli?« je George vprašal z nasmeškom.
»Zelo je bil hvaležen.« Tudi jaz sem se nasmehnila Georgeu. »Zelo, zelo hvaležen.«
»Kaj pa boste počeli sedaj?« je nadaljeval George. »Manekenstva ne boste popolnoma opustili.«
»Ne, prav gotovo bom nadaljevala z manekenstvom,«
sem dejala. »Toda rada bi to počela na krepostnejši način.
Projekti, ki jih bom izbirala, bodo vedno spoštljivi do Gospoda.«
To je bilo to.
Intervjuja je bilo konec v manj kot treh minutah. Bila
sem razočarana, ker nisem mogla iti globlje, toda zaradi
časovnih omejitev je bilo to razumljivo. Mnogo bolj mi je
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jemalo voljo, da so ves čas, ko sem govorila o skromnosti,
producenti predvajali stare videoposnetke, na katerih se
po modni pisti Victoria‘s Secret sprehajam v drznem spodnjem perilu. Ko sem razlagala, da želim spoštovati Gospoda in svojega moža, so preklopili na moje fotografije v
pomanjkljivem bikiniju, ki je bil videti vse kaj drugega kot
v Božjo slavo. Popolno nasprotje življenju, ki ga živim zdaj,
in zato zares uničujoče.
Žal je bil ta del moje zgodbe – in vedno bo – zunaj mojega nadzora. Zahvaljujoč spletu so vse neprimerne fotografije, ki so jih posneli z mano, na dosegu roke, in naj si še
tako želim, ne morem obrniti čarobnega stikala, s katerim
bi se vse izbrisale.
Čeprav me je bolelo ob zavedanju, da se na zaslonu za
mano predvajajo takšne fotografije, ko pripovedujem o
svoji poti, so bile hkrati tudi dokaz korenite spremembe, ki
se je zgodila v mojem življenju – spremembe, ki se lahko
zgodi samo kot posledica Božje milosti.
Zelo mi je všeč vrstica v Pismu Rimljanom, ki pravi: »Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu.«
Ta posnetek je dokaz, da Bog lahko uporabi – in bo to tudi
storil – najbolj nepobožne reči, da pripomore k dobremu.
Tistega dne sem v intervjuju za intervjujem govorila o
svoji zgodbi in veri. Seveda niso bili vsi sogovorniki tako
pošteni in prijazni do mene, kot je bil George. Nekateri so
me skušali zvabiti v kritiziranje drugih manekenk, ki so
bile še vedno del industrije, drugi so me obtoževali, da svojo vero uporabljam kot nekakšno marketinško zvijačo, da
bi bila deležna poceni pozornosti javnosti. Namenjali so
mi lažno hvalo, da sem marketinški genij, čeprav dejansko
nič ne bi moglo biti dlje od resnice. Nikoli si nisem predstavljala, da bom deležna tega, in bila sem bolj presenečena kot
vsi ostali, ker mi je moja odločitev omogočila, da pred nacionalnim občinstvom spregovorim o svoji veri.
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