
PREUSTVARJENA





Patricia Sandoval
Christine Watkins

PREUSTVARJENA
Resnična osebna zgodba

založba



Patricia Sandoval, Christine Watkins: PREUSTVARJENA
Prevod: Jelka Breščak
Jezikovni pregled: Ana Gruden
Uredila: Eva Markovič
Oblikovanje in prelom: Sandra Pohole, K8 dizajn
Izdaja: prva

Izdaja: Založba Emanuel d.o.o., Ljubljana, 2020
Tiskano v Sloveniji.
Naklada: 800 izvodov

Naročila: narocila@zalozba-emanuel.si
www.zalozba-emanuel.si
031 705 792

© Založba Emanuel d.o.o., 2020, za slovensko izdajo

Naslov izvirnika: Transfigured: Patricia Sandoval's Escape from Drugs,  
Homelessness, and the Back Doors of Planned Parenthood
© Queen of Peace Media, 2017, za izdajo v angleškem jeziku 

Svetopisemski citati so vzeti iz spletnega mesta biblija.net.  
Izjeme so navedene v sprotnih opombah. 

Več informacij o knjigah in zgoščenkah Založbe Emanuel najdete na spletni strani  
www.zalozba-emanuel.si.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

821.111(73)-94
27-767(092)

WATKINS, Christine, 1966-
    Preustvarjena / Christine Watkins, Patricia Sandoval ;  
[prevod Jelka Breščak]. - 1. izd. - Ljubljana : Emanuel, 2020

Prevod dela: Transfigured
ISBN 978-961-7019-16-2
1. Sandoval, Patricia
COBISS.SI-ID 19684867 



Vsebina

Spremna beseda ............................................................................. 7

Uvod............................................................................................... 11

Prvo poglavje
 Princeska ..................................................................................15

Drugo poglavje
 Kje je mama? ............................................................................31

Tretje poglavje
 Nevarna intimnost ..................................................................43

Četrto poglavje
	 Življenje	ali	smrt ...................................................................... 53

Peto poglavje
	 Najboljša	mama	vseh	časov ................................................... 61

Šesto poglavje
 Nikoli ne povej ........................................................................69

Sedmo poglavje
	 Življenje	v	laži .......................................................................... 81

Osmo poglavje
 Pogled navzgor .......................................................................97

Deveto poglavje
	 Življenje	v	dveh	svetovih ...................................................... 109

Deseto poglavje
	 Očiščevanje ............................................................................125



Enajsto poglavje
	 Čas	za	celjenje ....................................................................... 149

Dvanajsto poglavje
 Zapeljana ............................................................................... 163

Trinajsto poglavje 
 Pot domov ............................................................................ 179

Štirinajsto poglavje
 Popolna slepota .................................................................... 195

Petnajsto poglavje
 Pot na televizijo .................................................................... 207

Šestnajsto poglavje
 Usmiljeno srce ...................................................................... 219

Sedemnajsto poglavje
	 Pustite	me	živeti ................................................................... 235

Osemnajsto poglavje
	 Ob	Božjem	času ....................................................................249

Devetnajsto poglavje
	 Jezusove	rožice ....................................................................259

Dvajseto poglavje
 Gremo naprej ........................................................................ 277

Enaindvajseto poglavje
 Jezus, vate zaupam! ............................................................. 287

Epilog .......................................................................................... 301

Dodatek z opombami .................................................................303



Spremna beseda

Ali ste pripravljeni na branje ene najbolj ganljivih zgodb  
o spreobrnjenju, ki je bila kdajkoli napisana? Resno, ali ste 
pripravljeni? To je drzna in nezaslišana trditev, priznam. Toda 

zgodba, ki jo boste imeli čast prebrati, je tako močna in surovo iskrena, 
da ne bi bil presenečen, če vas bo večkrat pripeljala do solz ali odprla 
vrata izkustvu Božjega usmiljenja in ozdravljenja. Ta zgodba je kot nalašč 
za v kino. Molim, da se to nekoč tudi uresniči, saj je tako neverjetna.

Ko me je prijateljica Christine Watkins prosila, naj preberem 
rokopis knjige Preustvarjena in napišem spremno besedo, sem moral 
priznati, da za Patricio Sandoval nisem še nikoli slišal. Christine 
mi je nekaj malega povedala o njej in pritegnila mojo pozornost 
s podnaslovom, in spoznal sem, da ne morem zavrniti ponudbe, 
da izkažem podporo delu, ki proslavlja Božje usmiljenje, ponuja 
potovanje do notranjega ozdravljenja od lastne preteklosti, odpira 
vrata svetosti za prihodnost in razgali notranje delovanje ameriške 
organizacije Planned Parenthood.

Christine je verjetno mislila, da se bom poistovetil z zgodbo, 
ker sem šel skozi korenito spreobrnjenje in našel svobodo  
v Jezusu, Mariji in katoliški veri. Moja slutnja se je izkazala za pravilno. 
Vendar nisem bil pripravljen, da bom med branjem doživel tako 
močno čustveno izkustvo.

Knjige nisem mogel odložiti iz rok! Zgodba »punce iz Petalume« –  
tako se Patricia poimenuje – me je povsem potegnila vase. Na vsak 
način sem hotel ugotoviti, kaj se zgodi na naslednji strani. Da Patricie 
nisem osebno poznal, ni bilo pomembno. Poznam tisoč ljudi, ki se 
lahko poistovetijo z njo. Sam sem eden izmed njih.
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Kar je napisano na teh straneh, je tako iskreno, resnično in 
navdušujoče, kot je zgodba lahko. Polna je žalosti, bolečine, izgube, 
odpuščanja, solz, osebnih sprav in veselja. To je zgodba, v kateri 
Bog zapeljuje človeka. Patricia je tako neverjetno iskrena, da celo 
prizna, da zapade nazaj v iste smrtne grehe, potem ko prejme neštete 
Jezusove in Marijine milosti in usmiljenje. Tudi zaradi tega je njeno 
pričevanje tako resnično in tako primerno za naš čas. Sodobni moški 
in ženske, najstniki in najstnice potrebujejo tako pričevalko.

Preustvarjena je tudi mojstrsko napisana knjiga. Poleg sporočila  
o ljubezni in usmiljenju je vsako poglavje polno srce parajoče 
resničnosti o tem, kako pokvarjen je svet postal. Morda se boste 
občasno spraševali, ali je verodostojnost določenih dejstev, ki se 
navezujejo na Patriciino zgodbo, možno preveriti. Na koncu vsakega 
poglavja so odgovori na taka vprašanja podani v obliki dobro 
raziskanih statističnih podatkov, ki izpostavijo pomembne laži našega 
časa. Navedena dejstva pod črto na koncu vsakega poglavja nam 
odprejo oči in nas pripravijo na še kako potrebno zresnitev ter soočenje  
z resničnim stanjem.

Verjetno tako kot jaz Patricie ne poznate osebno in se vaše ime  
v tej knjigi ne pojavi. Vendar verjamem, da se boste v njej prepoznali. 
Vsi se nahajamo znotraj teh strani. Tudi če se ne boste prepoznali 
ravno v Patricii, se boste v nekom drugem iz njene zgodbe. Pripravilo 
vas bo do tega, da se boste soočili z zgodbo o lastni zlomljenosti in 
potrebi po usmiljenju. Svet, še zlasti katoličani, morajo spoznati to 
zgodbo o odrešenju. Zame je bilo branje pričevanja kot čustvena 
vožnja z vlakcem smrti, vendar sem, zahvaljujoč Patriciinemu pogumu 
za podelitev svoje izkušnje, ponovno našel upanje in ozdravljenje. 
Verjamem, da lahko ta knjiga ozdravi tudi vas.

Pripravite se torej na divjo vožnjo, dragi prijatelji. Doživeli boste 
povrnitev nedolžnosti in lepote ženski. Spoznali boste, kako imajo 
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lahko Jezus, Marija in katoliška vera moč, da spremenijo slehernega 
človeka.

In stavim, da boste želeli biti del te preobrazbe tudi vi.

Donald Calloway, 
duhovnik in avtor knjig Ni poti nazaj: pričevanje o usmiljenju1 in 
Champions of the Rosary.2

1 Knjiga je izšla leta 2014 pri Društvu Prenova v Duhu. (op. ur.)
2 Prvaki rožnega venca. Knjiga ni prevedena v slovenščino. (op. ur.)





Uvod

Ko sem začela pisati to knjigo, ni Patricie Sandoval nihče poznal. 
Njene mračne skrivnosti so bile skrbno varovane in bilo je 
nepredstavljivo, da bi razgalila svojo preteklost. Vendar je 

zavoljo Božjega kraljestva svojo zgodbo prepustila Bogu in pričela 
z mano ter javnostjo deliti svojo preteklost, ob kateri ostaneš 
dobesedno odprtih ust. Bog je na to odgovoril tako, da je v Patriciino 
življenje vpisal še zadnja poglavja te knjige in dogodki so se odvili 
tako, kot si sploh ne bi mogla nikoli predstavljati. Še preden je bilo 
zadnje poglavje dokončano, je Patricia Sandoval postala že zelo 
iskana mednarodna govornica, ki deli svoje pričevanje v številnih 
televizijskih oddajah in radijskih postajah, na stadionih ter v šolah 
in cerkvah po ZDA, Latinski Ameriki in Evropi.

Zakaj tak izbruh zanimanja in navdušenja? Zakaj je pričevanje 
Patricie Sandoval v mnogih državah vedno osupnilo, navdihnilo 
in spremenilo celo najbolj zbegana in okamnela srca? Zakaj med 
njenim govorom polzijo solze ozdravljenja, ljudje spreminjajo svoja 
prepričanja, človeške duše prejemajo odrešenje, ohranjena so 
življenja še nerojenih otrok, po nastopih pa se razcveti apostolska 
dejavnost? Ker njena zgodba ni še ena pripoved o nekom, ki je 
bil ozdravljen zasvojenosti z drogami. Tudi ni to še ena zgodba 
o zapuščenosti, nezdravih razmerjih in zlorabljeni spolnosti. 
Prav tako ne gre za pričevanje o zdravljenju po splavu ali še eno 
obtožujoče poročilo o organizaciji Planned Parenthood in abortivni 
industriji.

To je navsezadnje zgodba o njem, ki deluje v ozadju: Bogu. 
Medtem ko se spotikamo in si povzročamo rane, hrepeni po tem, 
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da bi nas pobral, v svojem naročju odnesel domov, nam s solzami  
v očeh odpustil, ozdravil naše ranjeno srce, nas oblekel v svoj sijaj 
in nas postavil pred druge, da bi ga tudi oni lahko iskali in ugotovili, 
da je od nekdaj tu.

To je Bog storil za Patricio in enako je pripravljen storiti tudi za 
vas. Medtem ko berete naprej, vas povabim, da zmolite, da bi se Bog 
srečal z vami. Bog je ljubezen in usmiljenje – to sta njegovi največji 
lastnosti. Vsebino sledečih strani želi Bog preliti v vaše srce. On vas 
bo preoblikoval po svoji podobi toliko, kolikor mu boste dovolili. 
Bog je resnica. Na koncu vsakega poglavja boste našli slabo poznana 
dejstva, ki rušijo trdnjave kulturnih prepričanj, osnovanih na mračnih 
lažeh. Vsak del poglavja se zaključi s Božjo besedo, da bi svojo vero 
zapečatili z njegovo močjo. Kot pravi prerok Izaija: »Ne vrne se  
k meni brez uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, 
za kar sem jo poslal« (Iz 55,11-12).

Sv. pater Pij je nekoč tožil: »Ob škodi, ki doleti ljudi zaradi 
pomanjkanja branja svetih knjig, me spreleti srh. … Kajti kakšno 
moč ima duhovno branje, ki lahko povzroči preobrat in pripravi celo 
posvetne ljudi do tega, da stopijo na pot popolnosti.«

Mogoče ste preživeli težko obdobje v življenju in se sprašujete, 
kako si boste sploh kdaj opomogli in našli mir. Verjetno v zasebnosti 
živite s sramoto, ki vas razjeda in vam šepeta: »Nisi vreden. Nisi 
vreden ljubezni. Zavržen si. Ranjen. Grozen.« Mogoče ste mladi 
in prestrašeni ter se v morju negativnosti in vrstniškega pritiska 
počutite osamljenega. Ali pa ste mogoče pedagog, mladinski 
animator, starš ali duhovnik, ki poskuša na učinkovit način 
učiti večne resnice o človeškem telesu in človeški duši. Če lahko 
uporabite velik odmerek Božje odrešujoče ljubezni ali način, da 
delite upanje s tistimi, ki trpijo ali so v dvomih, ali pa preprosto 
uživate v branju zgodbe o spreobrnjenju, ki vas bo pripravila do 
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tega, da se boste še bolj zaljubili v Boga – bo v vsakem primeru 
ta knjiga za vas.

Neverjetno življenje Patricie Sandoval pošilja svetle žarke v sivi 
svet. Nič čudnega, da je Bog želel, da svojo zgodbo pove svetu.


