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ELŐSZÓ
A nevem Nick Vujicic, huszonhét éves vagyok. Végtagok nélkül születtem, de ez az állapotom
nem korlátoz semmiben. Miközben körbeutazom a világot, emberek millióit próbálom arra
bátorítani, hogy hittel, reménnyel, szeretettel és bátorsággal legyőzzék a szerencsétlenségüket, és

váltsák valóra az álmaikat. Ebben a könyvben a sorcsapásokkal és akadályokkal való küzdelmem
során átélt tapasztalataimat fogom megosztani veled, melyek egynémelyike egyedi, de többségük
valamennyiünk esetében általános. Arra foglak bíztatni, hogy szállj szembe a kihívásaiddal és
megpróbáltatásaiddal, hogy megtaláld a saját célodat és az utat egy elképesztően jó élethez.
A viszontagságok és nehézségek miatt néha elveszíted az önbizalmadat, és kétségbeesel — én ezt
nagyon át tudom érezni. Valamennyien gyakran érezzük úgy, hogy az élet igazságtalan. A Biblia
mégis azt írja, hogy „Örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek!" Hosszú
évekig küszködtem, hogy sikerüljön megtanulnom e leckét. Végül sikerült, és a tapasztalataim
folytán neked is segíthetek megérteni, hogy a megpróbáltatásaink lehetőséget adnak arra, hogy
felfedezzük azt a személyt, akivé válnunk kell, és hogy képesek legyünk eme ajándékot mások
boldogulására is megosztani.
A szüleim keresztények, de azért ők is elcsodálkoztak, hogy ugyan mi lehetett Isten szándéka
azzal, hogy karok és lábak nélkül születtem. Először úgy hitték, számomra már se remény, se jövő
nincs, s hogy sosem leszek képes normális vagy teljes életet élni.
Azonban az életem túltett mindenen, amit csak elmertek képzelni. Ilyen visszajelzéseket kapok
ismeretlenektől telefonon, e-mailben, sms-ben és a Twitteren. Odajönnek hozzám a reptéren,
szállodában és az étteremben, hogy megöleljenek, és elmondják, hogy valamilyen úton-módon
hatással voltam az életükre. Tényleg szerencsés vagyok. Elképesztően boldog vagyok.
A családom és én viszont nem láthattunk előre, hogy a rokkantságom - a „keresztem" - akár áldás
is lehet, mely folytán kivételes lehetőséget kapok, hogy elérjek másokat, beleéljem magam a
helyzetükbe, megértsem a gyötrelmüket, és vigaszt nyújthassak nekik. Tudom, én is elég
nyilvánvaló megpróbáltatásokkal küzdök, de szerencsés vagyok, mert szerető családom van, akik
lelkesek, a hitük pedig mély és kitartó. Őszinte akarok lenni itt is és végig a könyvben, és
bevallom, sem a hitem, sem a célkitűzéseim nem erősödtek meg, amíg keresztül nem mentem
néhány borzalmas időszakon.
Tudod, ahogy elértem a kamaszkort, mikor mindannyian azon törjük a fejünket, hová is
tartozunk, kétségbe ejtett a helyzetem, mert úgy éreztem, én soha nem lehetek „normális". Nem
lehetett eltitkolni a tényt, hogy az én testem nem olyan, mint az osztálytársaimé. Bármennyire is
próbáltam lefoglalni magam olyan hétköznapi tevékenységekkel, mint az úszás és a gördeszkázás,
csak még inkább tudatosult bennem, hogy egyszerűen vannak olyan dolgok, melyekre sosem
leszek képes.
Az sem igazán segített, hogy néhány gonosz kölyök „torzszülöttnek" vagy „marslakónak" hívott.
Természetesen vagyok annyira emberi, hogy olyan akarjak lenni, mint mindenki más. Erre
azonban kevés esély látszott. Azt akartam, hogy elfogadjanak, mert úgy éreztem, nem tudnak. Be
akartam illeszkedni. De úgy tűnt, nem tudok.
Falnak ütköztem. Levert voltam, a negatív gondolatok lehangoltak. Sajgott a szívem. Egyedül
éreztem magam annak ellenére, hogy a családom és a barátaim mellettem álltak. Aggasztott, hogy
talán örökös teher leszek azoknak, akik szeretnek. Kétségbeestem, és nem láttam magam előtt
semmiféle életcélt.
Szenvedtem. És mindeközben olyan, de olyan nagyot tévedtem! Egy könyvet lehetne megtölteni
azzal, amit abban a komor időszakban még csak nem is sejtettem - tulajdonképpen épp ezt olvasod
most. A következő oldalakon olyan módszereket fogok bemutatni neked, melyekkel még a
legnehezebb élethelyzetekben és embertelen megpróbáltatások közepette is visszanyerheted a
reményt. Megvilágítom számodra az utat, amelyen megerősödhetsz, és amely eltökéltebbé és
cselekvőképesebbé tesz, hogy végre megtaláld azt az életet, amire vágysz.
Ha megvan benned a vágy és a szenvedély, hogy meg tégy valamit, és Isten is megsegít, akkor eléred. Ez egy erős kijelentés. Őszintén szólva, én se mindig hittem benne. Ha már találkoztál valamelyik előadásommal az
interneten, a boldogság, mely azokon a videókon árad belőlem, az utazásom eredménye.

Kezdetben nem rendelkeztem mindennel, amire szükségem volt. Jónéhány fontos tulajdonságot út
közben kellett összeszednem. Ahhoz, hogy korlátok nélkül élhessek, rájöttem, hogy a következő
dolgokra lesz szükségem:
• Erős céltudatosság
• Olyan erős hit, melyet lehetetlen összetörni
• Hit Istenben és a végtelen lehetőségben
• Saját magam szeretete és elfogadása úgy, ahogy vagyok
• Pozitív hozzáállás
• Bátor lélek
• Hajlandóság a változásra
• Bizalommal teli szív
• Vágy a lehetőségekre
• Képesség arra, hogy felismerjem a kockázatokat és nevetni tudjak az életen
• Küldetéstudat, hogy magam mellett mások szolgálatára is legyek
Ennek a könyvnek minden egyes fejezete e tulajdonságok egyikét boncolgatja oly módon, hogy
remélhetőleg hasznodra legyen egy vonzó és teljes élethez vezető úton. Azért ajánlom ezt fel
neked, mert én is osztozom Isten irántad való szeretetében. Azt akarom, hogy megtapasztald
mindazt az örömet és beteljesülést, amit neked szánt.
Ha te is azok közé tartozol, akik számára minden egyes nap küzdelem, ne felejtsd el, hogy az
életben a küszködésen túl más cél is várt rám. És ez messze, messze túlmutatott mindenen, amit
valaha remélni mertem.
Lehet, hogy most nehéz időket élsz meg. Elbuksz, és úgy érzed, hogy nincs erőd felállni. Én is
ismerem ezt az érzést, pajtás! Mind ismerjük! Az élet nem mindig könnyű, de amikor legyőzzük a
megpróbáltatásokat, erősebbek leszünk, a lehetőségeinkért pedig hálásabbak. Csak az számít,
hogyan hatsz mások életére az úton, és miképp fejezed be az utazást.
Épp úgy szeretem a te életedet, ahogy a sajátomat. Ha összefogunk, elképesztő lehetőségek állnak
előttünk. Na, mit szólsz hozzá? Indulhatunk, pajtás?

1. HA NEM JÖN A CSODA, MAGAD VÁLJ AZZÁ!
A YouTube-on az egyik legnépszerűbb videómban azt láthatod, ahogy gördeszkázom, szörfözöm,
zenélek, elütök egy golflabdát, elesek, felállok, beszélek a közönséghez, és ami a legjobb, amikor
mindenféle nagyszerű emberek megölelgetnek.
Mindent egybevetve ezek meglehetősen átlagos tevékenységek, amit bárki meg tud csinálni, nem
igaz? De akkor mit gondolsz, miért nézték meg ezt a videót több milliószor? Az én teóriám szerint
azért szögezi az embereket a képernyőhöz, mert a fizikai korlátozottságom ellenére úgy élek,
mintha nem lennének korlátaim.
Gyakori az a sztereotípia, hogy egy súlyos fogyatékossággal élő ember leginkább tehetetlen, dühös
és elvonultan él. Szeretek meglepetést okozni azzal, hogy megmutatom, milyen kalandos és teljes
az életem.
A videóra küldött száz meg száz komment közül ez az egyik jellemző megjegyzés: Mikor látom,
hogy egy ilyen fickó ennyire boldog, eszembe jut, hogy én mi a francért sajnálom maga m n é h a . . .
Vagy úgy érzem, nem vagyok elég vonzó. Vagy elég vicces, vagy mittudomén. Egyáltalán hogy vagyok
képes ilyenekre gondolni, amikor ez a srác végtagok nélkül él, mégis BOLDOG?

Gyakran felteszik nekem ugyanezt a kérdést: Nick, hogy vagy képes ennyire boldog lenni? Lehet,
hogy neked is szembe kell nézned a saját kihívásaiddal, ezért hadd adjak erre elöljáróban egy
gyors választ:
Akkor találtam rá a boldogságra, amikor rájöttem, hogy bármennyire is tökéletlen vagyok, én
vagyok a tökéletes Nick Vujicic. Isten teremtménye vagyok, akit a nekem szánt terve szerint
alkotott meg. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már nincs szükségem további tökéletesítésre.
Mindig megpróbálok egyre jobb lenni, hogy jobban szolgálhassam Őt és a világot!
Hiszem, hogy az életemnek nincsenek korlátai. Azt akarom, hogy te is ugyanezt érezd az életed
kapcsán, attól függetlenül, milyen megpróbáltatásokkal kell szembenézned. Mielőtt együtt
elindulunk erre az utazásra, kérlek, gondolkodj el egy pillanatig azon, szabtál-e az életednek
bármiben korlátot, vagy hagytad-e, hogy mások szabjanak. Most pedig gondolj bele, milyen lenne,
ha megszabadulnál azoktól a korlátoktól! Milyen lenne az életed, ha bármi lehetséges volna?
Hivatalosan cselekvésképtelen vagyok, de valójában éppen a végtagjaim hiánya tesz cselekvésre
képessé. Az egyedülálló kihívások egyedülálló lehetőségeket nyitottak meg előttem, hogy
megannyi rászorulót szólíthassak meg. És most gondolj bele, számodra mennyi minden lehetséges!
Túlságosan gyakran mondogatjuk magunknak, hogy nem vagyunk elég okosak, vagy elég
megnyerőek, vagy elég tehetségesek, hogy elérjük az álmainkat. Elhisszük, amit mások mondanak
rólunk, vagy saját magunkat béklyózzuk meg. Az a legrosszabb, ha értéktelennek gondolod
magad, mert azzal korlátok közé szorítod azt a képességedet, hogy Isten rajtad keresztül
elvégezhesse a dolgát!
Amikor feladod az álmaidat, akkor Istent zárod dobozba. Végül is te az Ő teremtménye vagy.
Célja volt veled. Ezért aztán az életedet nem szoríthatod korlátok közé, mert azzal Isten szeretetét
tartóztatnád fel.
Én dönthetek. Te is dönthetsz. Úgy is dönthetünk, hogy kitartunk a csalódásaink és a hibáink
mellett. Dönthetünk úgy, hogy keserűek, dühösek vagy szomorúak maradunk. Vagy amikor
nehézségekkel és bántó emberekkel kerülünk szembe, dönthetünk úgy is, hogy tanulunk a
tapasztalatainkból, és továbblépünk, és vállaljuk a felelősséget a saját boldogságunkért.
Isten gyermekeként gyönyörű vagy és értékes, és többet érsz, mint a világ összes gyémántja. Te
meg én tökéletesen alkalmasak vagyunk arra, hogy azzá váljunk, aminek lennünk kell! Ennek
ellenére a célunk mégis az legyen, hogy még jobb emberek legyünk, és kitoljuk a határainkat
azzal, hogy nagyot álmodunk. A szabályokra szükség van az úton, mert az élet nem mindig rózsás,
de mindenféleképp megéri élni. Én vagyok rá az élő példa, hogy nem számít, milyen helyzetben
vagy, amíg lélegzel, addig muszáj megtenned a magadét.
Ugyan nem tudom a kezemet a válladra tenni, hogy biztassalak, de szívből szólok hozzád.
Bármennyire is kétségbeejtőnek tűnik az életed, van remény! Amennyire pocsék körülmények
között vagy, annyival jobb napok várnak rád. Nem számít, mennyire borzalmasnak tűnik a
helyzeted, képes vagy fölé emelkedni. Ha csak sóvárogsz a változás után, azzal nem változtatsz
meg semmit. H a viszont úgy döntesz, hogy most rögtön a cselekvés mezejére lépsz, azzal
megváltoztatsz mindent!
Végül minden jóra fordul. És én biztos vagyok ebben, mert ez az egész életemre igaz. Ugyan
miféle jóra számíthatsz egy végtagok nélküli életben? Csupán azzal, hogy az emberek rám néznek,
meghallgatnak és megengedik, hogy megosszam velük a hitemet, hogy elmondjam nekik, hogy
őket is szereti valaki, reményt adok nekik.
Én így teszem meg a magamét. Fontos, hogy felismerd magadban az értéket. Hogy megtudd, hogy
benned is van valami, amit megoszthatsz. Ha most épp csalódott vagy, nem gáz. Ha csalódottnak
érzed magad, az azt jelenti, hogy többet vársz az életedtől, mint amennyit jelenleg nyújt. És ez jó.
Gyakran az élet kihívásai mutatják meg, hogy valójában mire születtünk.

Egy értékes élet

Sokáig tartott, míg észrevettem a helyzetem előnyeit. Anyukám huszonöt éves volt, amikor
teherbe esett velem, az első gyermekével. Szülésznőként dolgozott a gyermekgyógyászaton, ahol
anyák és csecsemők százait bízták a gondjára. Tudta, mi a dolga, amikor terhes lett: odafigyelt az
étrendjére, óvatos volt a gyógyszerekkel, és nem fogyasztott alkoholt, aszpirint vagy más
fájdalomcsillapítót. A legjobb doktorokhoz járt, akik biztosították afelől, hogy minden rendben
van.
Mégis nyugtalankodott. Ahogy közeledett az idő, anyukám számtalanszor megosztotta félelmét
apámmal, mondván: Remélem, a babával minden rendben!
A terhessége alatt két ultrahangot csináltak, de az orvosok semmi szokatlant nem láttak.
Megmondták a szüleimnek, hogy a gyermek fiú, de hiányzó végtagokról egy szót sem szóltak!
1982. december 4-én, a születésemkor anyám még nem is látott, de az első kérdése az volt a
doktorhoz:
— A baba jól van?
Csend. Ahogy múltak a másodpercek, és még mindig nem adták neki oda a csecsemőt, még inkább
érezte, hogy valami baj van. Ahelyett, hogy az anyám ölébe adtak volna, hívtak egy
gyermekorvost, majd elvonultak a túlsó sarokba, és ott nézegettek engem és egymást. Amikor
anyukám meghallotta a hatalmas, egészséges gyermeksírást, megkönnyebbült. De apu, aki a szülés
alatt észrevette, hogy hiányzik az egyik karom, émelyegni kezdett, és kivezették a szülőszobából.
Az ápolónők és az orvosok megdöbbentek a látványomtól, és gyorsan bebugyoláltak.
Anyámat viszont nem lehetett becsapni. Látta az aggodalmat az orvosai és a nővérek arcán, és
tudta, hogy valami baj van.
— Mi az? Mi a baj a babámmal? — kérdezte.
Az orvosa először nem akart felelni, de amikor ragaszkodott a válaszhoz, a férfi mindössze egy
orvosi szakszóval tudta enyhíteni a kíváncsiságát.
— Phocomelia — mondta.
Ápolónői jártassága miatt anyám tudta, hogy a kifejezés azt az állapotot jelenti, amikor a gyermek
deformált vagy hiányzó végtagokkal jön a világra. Egyszerűen képtelen volt elhinni, hogy ez az
igazság.
Közben a kábult apám odakint várakozott, és azon tűnődött, vajon jól látta-e, amit látott. Amikor
a gyermekorvos kijött, hogy beszéljen vele, ő felkiáltott:
— A fiamnak nincs karja!
— Valójában - mondta a gyermekorvos oly tapintatosan, ahogy csak tudta — a fiának se karjai, se
lábai nincsenek.
— Micsoda? — kérdezte apám hitetlenkedve.
Egy pillanatig meg se tudott szólalni a döbbenettől és a gyötrelemtől, de aztán a védelmező
ösztönei működésbe léptek. Berohant, hogy elmondja anyámnak, mielőtt meglát, de legnagyobb
rémületére észrevette, hogy álomittasan fekszik az ágyon, és sír. A személyzet már elújságolta neki
a hírt. Felajánlották, hogy odaadnak neki, de ő nem akarta, és megkérte őket, hogy vigyenek ki.
Az ápolónők sírtak. A szülésznő sírt. És persze én is sírtam! Végül még mindig bebugyoláltan
mellé raktak, anyukám pedig egyszerűen képtelen volt elviselni, amit látott: a gyermekének nem
voltak végtagjai.
— Vigyék el - mondta. — Hozzá sem akarok érni, látni sem bírom.
Apám a mai napig neheztel a kórházi személyzetre, amiért megfosztották a lehetőségtől, hogy
anyámat rendesen felkészítse. Később, amikor ő elaludt, apám meglátogatott a csecsemőszobában.
Majd visszament, és azt mondta anyukámnak:
— Olyan gyönyörű.

Akkor megkérdezte tőle, hogy akar-e látni, de ő elhárította a lehetőséget, mert még nem heverte
ki a megrázkódtatást. Apám megértette, és tiszteletben tartotta az érzéseit.
Ahelyett, hogy megünnepelték volna a születésemet, a szüleim és az egész gyülekezetük gyászolt.
Ha Isten a szeretet Istene — merengtek —, akkor miért hagyja, hogy ez megtörténhessen?
Anyukám bánata

szüleim elsőszülött gyermeke voltam. Annak ellenére, hogy ez bármelyik családban alapos okot
szolgáltatna az örvendezéshez, senki sem küldött anyukámnak virágot, amikor megszülettem. Ez
nagyon bántotta őt, és csak még inkább elmélyítette a kétségbeesését.
Szomorúan, könnyes szemmel kérdezte apukámat:
— Hát virágot sem érdemlek?
— Sajnálom — felelte apukám. — Dehogynem érdemelsz! — Azzal kiszaladt a kórház
virágboltjába, és hamarosan visszatért, hogy virágokkal ajándékozza meg.
Ezekről nagyjából tizenhárom éves koromig semmit sem tudtam; csak akkor kezdtem kérdezgetni
a szüleimet a születésemről és a hiányzó végtagjaim fölött érzett kezdeti reakcióikról. Amikor
rossz napom volt az iskolában, elmondtam anyukámnak, aki együtt sírt velem. Bejelentettem,
hogy torkig vagyok azzal, hogy se karom, se lábam. Osztozott a könnyeimben, és azt mondta, ő és
apu megértették, hogy Istennek terve van velem, és egy nap majd ki is nyilvánítja, hogy mi az.
Mindenestre nem hagytam abba a kérdezősködést, néha csak egyikőjüket faggattam, néha
mindkettejüket. A kérdéseimre keresett válaszok egy része természetes kíváncsiságból fakadt, a
másik fele pedig abból a kitartó kérdezősködésből, melynek a kíváncsi osztálytársaim révén
voltam kitéve.
Eleinte kissé rémült voltam, miket mondanak majd a szüleim, s mivel nehezükre esett egy-két
dolog mélyére hatolni, kínozni sem akartam őket. Beszélgetéseink kezdetén anyu és apu nagyon
körültekintő és féltő volt a válaszadásban. Ahogy cseperedtem, és egyre követelőzőbb lettem,
mélyebb betekintést engedtek az érzéseikbe és a félelmeikbe, mert tudták, hogy képes vagyok
feldolgozni. Ennek ellenére, amikor anyu elárulta, hogy a kezébe sem akart venni, miután
megszülettem, finoman szólva is elég nehezen viseltem. Így is épp elég bizonytalan voltam, de
amikor meghallottam, hogy még a saját anyám sem bírt rám nézni, hááát... képzeld el, te hogy
éreznéd magad. Megsértődtem, és úgy éreztem, elutasítottak, de akkor eszembe jutott, mennyi
mindent tettek már értem a szüleim. Már számtalanszor tanúbizonyságát adták a szeretetüknek.
Mire sor került ezekre a beszélgetésekre, már elég idős voltam, hogy a helyébe képzeljem
magamat. Az ösztönein kívül semmi sem figyelmeztette előre a terhesség alatt. Sokkot kapott, és
megrémült. Én vajon hogy viselkedtem volna szülőként? Koránt sem vagyok biztos benne, hogy
én olyan jól kezeltem volna a dolgot, mint ők. Ezt nekik is elmondtam, és idővel egyre mélyebben
belementünk a részletekbe.
Örülök, hogy vártunk addig, míg megnyugodtam, és a szívem mélyén tudtam, hogy szeretnek. Az
utóbbi években megvizsgáltuk az ő érzéseiket és félelmeiket, és az enyémeket is, és a szüleim a
kezdeti reakciójukat éppúgy segítettek megértenem, mint azt a folyamatot, ahogy a hitük
segítségével megértették, hogy Istennek célja van velem. Szenvedélyesen elszánt és többnyire
vidám gyerek voltam. A tanáraim, a többi szülő és idegenek gyakran mondogatták a szüleimnek,
mennyire megihlette őket a magatartásom. Ami pedig engem illet, rájöttem, hogy bármekkora
kihívásokkal is kellett szembenéznem, rengeteg embernek sokkal súlyosabb teher nyomja a vállát,
mint az enyémet.
Manapság, miközben körbejárom a világot, gyakran találkozom olyan hihetetlen szenvedéssel,
amitől hálás vagyok a sajátomért, és kevésbé van kedvem arra fókuszálni, amim nincs. Láttam
A

súlyos betegségben szenvedő árva gyerekeket. Fiatal nőket, akiket szexuális rabszolgaságba
kényszerítettek. Embereket, akiket börtönbe vetettek, mert nem tudták fizetni az adósságukat.
A szenvedés egyetemes, és gyakran hihetetlenül kegyetlen, de még a legrosszabb
nyomornegyedekben és a legszörnyűbb tragédiák közepette is lelkesített, ha olyan emberekkel
találkoztam, akik nemcsak egyszerűen túlélték a körülményeiket, hanem képesek voltak
gyarapodni. Miképp nyilván Egyiptomban, a Kairó szélén fekvő legszörnyűbb nyomortanyán, a
„Garbage City" (Hulladékváros) nevű helyen sem arra számítottam, hogy örömet fogok látni az
emberek arcán. A Manchie-yet Nasser környéke feltornyosuló sziklaszirtek között bújik meg. A
szerencsétlen, ám szabatos becenév és a közösség orrfacsaró bűze onnan ered, hogy ötvenezer
lakosának nagy része abból tartja fenn magát, hogy átfésülik Kairót, odacipelik a szemetét, és
átválogatják. Mindennap egy tizennyolc millió lakosú város hulladékhegyeit szortírozzák szét
annak reményében, hogy olyan tárgyakat találnak, amit eladhatnak, újrahasznosíthatnak, vagy
valamiképpen felhasználhatnak.
Szeméthegyekkel, disznóólakkal és bűzös mocsokkal zsúfolt utcákon arra számítanál, hogy az
embereket maguk alá temeti a kétségbeesés, ennek ellenére egy 2009-es látogatásom alkalmával
épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Természetesen az ott élőknek nehéz az élete, de akikkel én
találkoztam, azok figyelmesek, látszólag boldogok és erős hitűek voltak. Egyiptom lakosságának a
90 százaléka muszlim. Garbage City az egyetlen környék, ahol a keresztények vannak túlsúlyban.
A lakosok közel 98 százaléka kopt keresztény vallású.
Rengetegszer megfordultam a világ legszegényebb nyomornegyedeiben. A körülményeket
tekintve ez volt az egyik legpocsékabb hely, ugyanakkor kedélyállapotára nézve az egyik
leginkább szívmelengető. Majdnem százötven embert zsúfoltunk be egy kis betonépületbe, ami a
templomukként funkcionált. Ahogy elkezdtem beszélni, megdöbbentem a közönség felől áradó
öröm és boldogság láttán. Egész egyszerűen szinte ragyogtak. Az életemben ritkán éreztem magam
oly szerencsésnek. Hálát adtam a hitükért, mely képes volt a körülményeik fölé emelni őket, és
elmeséltem nekik, hogy Jézus az én életemet is megváltoztatta.
Vallási vezetőkkel is beszélgettem arról, hogyan változott meg a falusiak élete Isten ereje által. A
reményük nem korlátozódott erre a világra, hanem az örökkévalóságnak szólt. De addig is hisznek
a csodákban, és hálásak Istennek, hogy az, aki, és hogy azt tette, amit. Távozásunk előtt néhány
családot rizzsel, teával és némi készpénzzel ajándékoztunk meg, amiből legalább néhány hétig
kihúzzák. A gyerekeknek sportfelszerelést, futballabdákat és ugróköteleket is osztottunk.
Nyomban meg is invitálták a csoportunkat, hogy játsszunk velük, és fociztunk, nevettünk, és jól
éreztük magunkat, pedig nyomorúság vett körül mindenfelől. Soha nem fogom elfelejteni azokat a
gyerekeket és a mosolyukat. Ez ismét csak azt bizonyította számomra, hogy a boldogság bármilyen
körülmények között ránk találhat, ha teljes bizalmunkat Istenbe fektetjük.
Hogy képesek ezek a mélyszegénységben élő gyerekek nevetni? Hogy tudnak a rabok örömmel
énekelni? A helyzetük fölé emelkednek azáltal, hogy elfogadják, bizonyos eseményeket nem
tudnak sem irányítani, sem felfogni; s helyette inkább arra figyelnek, amit képesek megérteni és
irányítani. A szüleim is ezt tették. Tovább léptek azáltal, hogy elfogadták Isten igéjét, miszerint
„akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki
őket."
Egy hívő család

Anyu és apu mindketten mélyen vallásos keresztény családban születtek Jugoszláviában, a mai
Szerbiában. A kommunista elnyomás miatt a családjaik külön-külön Ausztráliába vándoroltak,
mikor ők még fiatalok voltak. A szüleik apostoli keresztények voltak, és a hitük miatt lelkiismereti

okokból megtagadták a fegyverviselést. A kommunisták diszkriminálták és üldözték őket a
vallásuk miatt. Titokban kellett istentiszteletet tartaniuk. Nélkülöztek, mert nem voltak
hajlandóak belépni a kommunista pártba, mely az élet minden területét uralta. Ebből kifolyólag
apámnak gyakran kellett éheznie gyerekként.
A II. világháború után a nagyszüleim mindkét család részéről csatlakoztak ahhoz a több ezer szerb
kivándorlóhoz, akik Ausztráliába, vagy az Egyesült Államokba és Kanadába emigráltak. A szüleim
családjai Ausztráliába költöztek, ahol a gyerekeikkel együtt szabadon gyakorolhatták a keresztény
vallásukat. A család más tagjai az Egyesült Államokba és Kanadába vándoroltak nagyjából
ugyanakkor, ami megmagyarázza, miért van rengeteg rokonom azokban az országokban is.
A szüleim egy melbourne-i templomban találkoztak. Anyukám, Duska másodéves volt
Victoriában, a Királyi Gyermekkórház ápolónőképző iskolájában. Apukám, Borisz hivatali
adminisztrációban és költségelszámolásban dolgozott. Később, a munkája mellett még felekezeti
lelkipásztor is lett. Amikor körülbelül hétéves lehettem, a szüleim elkezdtek azon gondolkodni,
hogy átköltöznek az Egyesült Államokba, mert úgy érezték, ott könnyebben elérhetőek az új
protézisek és a fogyatékosságomhoz nyújtható orvosi segítség.
A nagybácsimnak, Batta Vujicicnak Los Angeles közelében, Agoura Hillsben volt egy építő- és
ingatlankezelő cége. Batta mindig is mondogatta édesapámnak, hogy szívesen ad neki munkát, ha
megkapja a munkavállalói vízumot. Los Angeles környékén jónéhány templommal elég kiterjedt
szerb keresztény közösség élt, ami szintén csábította a szüleimet. Apám megtudta, hogy a
munkavállalói vízum megszerzése hosszú procedúra. Mikor beadta a kérvényt, a családom
ezerhatszáz kilométerrel északabbra költözött, Brisbane-be, Queenslandbe, ahol az éghajlat
kedvezőbb volt számomra, mivel a számos nyűgöm mellett még az allergia is gyötört.
Már majdnem tízéves voltam, az általános iskola negyedik osztályába jártam, amikor végre
minden összejött, hogy átköltözzünk az Egyesült Államokba. A szüleim úgy érezték, hogy a
testvéreim — az öcsém, Aaron és a húgom, Michelle - és én éppen jó korban vagyunk ahhoz, hogy
beilleszkedjünk az USA oktatási rendszerébe. Tizennyolc hónapig várakoztunk Queenslandben,
amíg apu megkapta a három évre szóló munkavállalói vízumot, s végül 1994-ben elutaztunk.
Sajnos a Kaliforniába való költözésünk számos ok miatt nem igazán működött. Amikor eljöttünk
Ausztráliából, már hatodik osztályos lettem. Az új iskolám Agoura Hillsben, Los Angeles mellett,
nagyon zsúfolt volt. Csak haladó osztályba tudtak felvenni, ami elég nehéz volt, ráadásul a
tanagyag is teljesen más volt. Mindig is jó tanuló voltam, de küszködnöm kellett, hogy
alkalmazkodni tudjak a váltáshoz. A másfajta iskolai naptárnak köszönhetően, szó szerint már
akkor le voltam maradva, mielőtt elkezdtem iskolába járni Kaliforniában. Nehéz időszakot éltem
meg, amíg felzárkóztam. A hatosztályos gimnáziumban, ahová jelentkeztem, minden tantárgyhoz
más tanterembe kellett átvándorolni, ami Ausztráliára egyáltalán nem volt jellemző, ezzel is csak
súlyosbítva a dolgomat.
Beköltöztünk Batta nagybátyám, a felesége, Rita és hat gyermekük otthonába, amitől elég zsúfolt
lett a hatalmas házuk Agoura Hillsben. Azt terveztük, hogy lesz saját otthonunk, amint
megengedhetjük magunknak, de a lakásárak jóval magasabbak voltak, mint Ausztráliában. Az
apám elkezdett dolgozni a Batta Ingatlankezelő Társaságnál. Édesanyám nem folytatta ápolónői
munkáját, mert Kaliforniában nem volt rá engedélye. Nem is igényelt, mert úgy érezte, először
hozzá kell szoktatnia minket az új iskolákhoz és az új környezethez. Miután már három hónapja
Batta nagybácsi családjával éltünk, a szüleim azt a következtetést vonták le, hogy beilleszkedésünk
az Egyesült Államokban nem sikerült. Én az iskolában küszködtem, a szüleim pedig azzal, hogy
egészségbiztosítást intézzenek nekem. Anyukám úgy érezte, egész nap otthon kell lennie
miattunk, ami a kaliforniai magas költségek miatt nem igazán volt kifizetődő. Amiatt is aggódtak,
hogy talán nem is kapunk engedélyt a végleges letelepedéshez az Egyesült Államokban. Egy
ügyvéd felvilágosította a családot, hogy az állapotom valószínűleg még inkább nehezíteni fogja,

hogy megkapjuk az engedélyt, mert kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a családom
képes-e fedezni az egészségügyi költségeket és a cselekvésképtelenségem miatt felmerülő többi
kiadást.
Mivel megannyi nehézség szorongatta őket, a szüleim mindössze négyhónapnyi amerikai
tartózkodás után úgy döntöttek, hogy visszaköltözünk Brisbane-be. Tulajdonképpen ugyanabban
az utcában találtak egy házat, ahol a költözés előtt laktunk, így visszatérhettünk ugyanabba az
iskolába, ugyanazokhoz a barátainkhoz. Apu visszament számvitelt és ügyvezetést tanítani a
technikusképzőbe, anyu pedig az életét az öcsémnek, a húgomnak és leginkább nekem szentelte.
Megterhelő gyermek

Az elmúlt években a szüleim már nyíltan megosztották velem a születésemet követő félelmeiket
és rémálmaikat. Ahogy nőttem, természetesen nemcsak azt vallották be, hogy nem az a gyerek
voltam, akiről álmodoztak. Az érkezésemet követő hónapokban anyu attól tartott, képtelen lesz
gondomat viselni. Apu szerint sem voltak rózsás kilátásaim, és aggasztotta, milyen élet vár így
rám. Mivel magatehetetlen voltam és nem életrevaló, úgy érezte, még Isten mellett is jobb helyem
lenne. Megvitatták a lehetőségeiket, és az is szóba került, hogy örökbe adnak. Ám a nagyszüleim
mindkét oldalról felajánlották, hogy gondoskodnak rólam. A szüleim ezt visszautasították. Végül
úgy döntöttek, és úgy érezték, az ő felelősségük, hogy felneveljenek, ahogy tudnak.
Eleinte szomorkodtak, majd nekiláttak, hogy az ő testi korlátokkal született fiukat olyan
„normálisnak" neveljék, amilyennek csak tudják. A szüleimnek erős a hite, és mindig is úgy
gondolták, Istennek célja volt azzal, hogy ilyen fiút adott nekik.
Vannak olyan sérülések, amik gyorsabban gyógyulnak, ha mozgásban maradsz. Az élet
sorscsapásaira ugyanez érvényes. Ha nem működik egy kapcsolat, ha a számlák drágulnak, ne tedd
az életedet parkoló állásba, csak hogy a régi sérelmek igazságtalanságain rágódhass. Inkább az utat
keresd magad előtt, amerre továbbmehetsz. Talán vár rád egy jobb meló, amiben jobban
kiteljesedhetsz, s ami többet ad. A kapcsolatodat lehet, hogy csak fel kell rázni egy kicsit, de az is
lehet, hogy egy jobb vár rád valahol. A pénzügyi nehézségeid pedig talán arra fognak ösztönözni,
hogy új, kreatív módszereket találj arra, hogyan takaríthatsz meg többet és a gyarapodhatsz
jobban.
Nem mindig tudod az irányításod alatt tartani, ami veled történik. Mert történik olyan az életben,
ami nem a te hibád, és nincs erőd, hogy gátat szabj neki. Az a lehetőséged marad, hogy vagy
feladod, vagy tovább küzdesz egy jobb életért. Azt tanácsolom, fogadd el, hogy minden okkal
történik, és végül mindig valami jó származik belőle.
Gyermekként, úgy vélem, tökéletesen imádnivaló baba voltam, természettől fogva elbűvölő, és
éppannyira szerethető, mint bármelyik másik kisbaba a Földön. Boldog tudatlanságom áldás volt
számomra abban a korban. Fogalmam sem volt róla, hogy más vagyok, sem a rengeteg
nehézségről, ami várt rám. Tudod, én nem hiszem, hogy bármikor többet kapnánk, mint
amennyivel elbírunk. Hidd el nekem, bármiféle hiányosságod is van, azzal a képességgel
rendelkezel, hogy szembenézz a nehézségeiddel.
Isten elképesztő mértékű eltökéltséggel és egyéb tehetséggel ruházott fel engem. Hamar
bebizonyítottam, hogy még végtagok nélkül is elég sportos és fegyelmezett vagyok. Csak egy torzó
voltam, de ugyanakkor kisfiú is: egy száguldó, merülő ördögfióka. Megtanultam, hogyan álljak fel
úgy, hogy a homlokomat a falnak támasztom, és gyorsan felkúszom rajta. Anyu és apu sokáig
foglalkoztak velem, hogy kényelmesebb megoldást találjunk ki, de én mindig ragaszkodtam hozzá,
hogy megtaláljam a saját módszeremet.

Anyukám megpróbált azzal segíteni, hogy párnákat rakott a padlóra, hogy azoknak támaszkodva
egyenesedjem fel, de valamiért én úgy határoztam, jobb nekem, ha a homlokomat a falnak
nyomom, és felaraszolok rajta. Az ismertetőjegyemmé vált, hogy a feladatokat a saját
módszeremmel oldom meg, még akkor is, ha az a nehezebb módszer!
Abban a korai időszakban a fejem használata bizonyult az egyetlen lehetőségnek; a módszer
segített hatalmas intellektusom kifejlesztésében (csak viccelek!), egyúttal bivalyerős nyakam lett
tőle és acélkemény homlokom. Persze a szüleim egyfolytában aggódtak értem. A szülői lét még ép
gyermekekkel megáldva is emberpróbáló feladat. Az újdonsült anyukák és apukák gyakran
viccelődnek azzal, hogy bárcsak az első gyermekük mellé használati utasítást is kaptak volna. De
az olyan gyermekekről, mint én, még Dr. Spock híres csecsemőápolási könyvében sem szólt
egyetlen fejezet sem. Én mégis makacsul egyre életerősebb és merészebb lettem. A fejlődésem
megakadt valahol, abban a bizonyos híresen szörnyű kétéves korban, és tehetségesebben
terrorizáltam a szüleimet, mintha nyolcasikrek lettem volna.
Hogy lesz képes táplálkozni? Hogy fog iskolába járni? Ki fogja gondját viselni, ha történik velünk
valami? Hogy fog független életet élni?
Az emberi ítélőképességünk lehet áldás is, és átok is. A szüleimhez hasonlóan valószínűleg már te
is idegeskedtél és aggódtál a jövő miatt. Mindazonáltal gyakran az, amitől a legjobban féltél,
sokkal kevésbé problémás, mint ahogy gondoltad. Nincs azzal semmi baj, ha előre tekintünk, és a
jövőt tervezgetjük, de tudnod kell, könnyen meglehet, hogy a legnagyobb félelmeid a legnagyszerűbb meglepetéssé válnak. Az élet nagyon sokszor jól alakul.
Gyerekkorom nagy meglepetése volt, hogy képes vagyok használni apró bal lábamat. Ösztönösen
elkezdtem használni, hogy körbeforduljak, rúgjak, toljak és megtámasszam magam vele. A szüleim
és a doktorok úgy érezték, az az ügyes kis láb még nagy segítségemre lesz. Két lábujjam is volt, de
összenőttek, amikor születtem. A szüleim és az orvosok úgy vélték, ha egy operációval
kiszabadítjuk a lábujjaimat, akkor akár arra is használhatom majd őket, hogy megfogjak velük egy
tollat, lapozzak, vagy más feladatokat lássak el velük.
Akkoriban Melbourne-ben, Ausztráliában laktunk, ahol a legjobb orvosi ellátást lehetett igénybe
venni az országban. A hivatásos egészségügyi alkalmazottaknak a szokásos gyakorlaton kívül jóval
nagyobb kihívást jelentettem. Amikor az orvosok éppen felkészítettek a lábműtétre, anyukám
nem győzte hangsúlyozni nekik, hogy gyakran belázasodom, és hogy különösen figyeljenek arra a
lehetőségre, hogy a testem túlhevülhet. Tudott egy másik, végtagok nélküli gyerekről, aki egy
műtét során annyira belázasodott, hogy agykárosodást szenvedett, mert agyvérzést kapott.
Ez az önpörkölő hajlamom váltotta ki a családomból a gyakran mondogatott poént: „Ha Nicky
fázik, a kacsák már megfagytak." De komolyra fordítva a szót: ha túl sokat edzek, ha kiborulok,
vagy túl sokáig tartózkodom erős fényben, a testhőmérsékletem vészesen megemelkedik. Egy
ilyen összeomlás elkerülése az egyik olyan dolog, ami miatt résen kell lennem.
- Kérem, folyamatosan ellenőrizzék a lázát! - mondta anyu a sebészcsapatnak. Az orvosok azonban
hiába tudták, hogy édesanyám ápolónő, nem vették komolyan a tanácsát. Egy sikeres műtéttel
sikerült szétválasztaniuk a lábujjaimat, de amire anyu figyelmeztette őket, bekövetkezett, ahogy
megjósolta. Felhevült testtel jöttem ki a műtőből, mert nem tettek semmiféle megelőző
intézkedést, de amint észrevették, hogy a lázam elharapózik, vizes törülközőkkel próbáltak meg
lehűteni. Több vödör jeget is rám pakoltak, nehogy agyvérzésem legyen.
Anyukám tajtékzott. Most aztán az orvosok megtapasztalhatták Duska haragját!
Ennek ellenére, amint lehűltem (a szó szoros értelmében), az életem minősége bazinagy lökést
kapott az újonnan szétválasztott lábujjaimnak köszönhetően. Nem pont úgy szuperáltak, ahogy a
doktorok remélték, de alkalmazkodtam hozzájuk. Elképesztő, mennyi mindent nyer egy kar- és
lábnélküli krapek egy aprócska lábbal meg egy pár lábujjai! Az a műtét és az új technológia

felszabadított engem, mert esélyt adott, hogy kezelni tudjam az olyan elektromos
kerekesszékeket, számítógépet és mobiltelefont is, melyeket kimondottan nekem készítettek.
Fogalmam sincs, hogy te pontosan mivel küszködsz, és nem is teszek úgy, mintha én is megéltem
volna hasonló krízist, de nézd meg, min mentek keresztül a szüleim a születésemkor. Képzeld bele
magad, hogyan érezhették magukat. Gondolj bele, milyen zord jövővel néztek szembe.
Lehet, hogy most épp még nem látod a fényt a sötét alagutad végén, de ne felejtsd el, hogy az én
szüleim sem merték maguk elé képzelni, milyen csodálatos életem lesz egy nap. Fogalmuk sem
volt arról, hogy a fiuk nem csak önellátó lesz, akit teljesen leköt a hivatása, de ráadásul boldog is,
és tele lesz célkitűzésekkel!
A szüleim legrosszabb félelmei sohasem váltak valóra. Felnevelni engem nyilván nem volt
könnyű, de úgy hiszem, hogy a megpróbáltatásokért cserébe jócskán kijutott nekünk a nevetésből
és a vidámságból is. Mindent egybevetve, csodásan normális gyermekkorom volt, melynek során
előszeretettel gyötörtem Aaron öcsémet és Michelle húgomat, épp ahogy az összes idősebb fivér
teszi!
Lehet, hogy most kegyetlen hozzád az élet. Talán szorongsz, hogy fognak-e javulni a kilátásaid. Én
mondom neked, el se hinnéd, mennyi jó vár még rád, ha nem adod fel. Koncentrálj az álmodra!
Tégy meg mindent, hogy tovább üldözhesd. Megvan benned az erő, hogy változtass a
körülményeiden. Küzdj érte, bármi is a vágyad!
Az életem egy kaland, ami még nem zárult le — és a tiéd is az. Kezdd el írni az első fejezetét most!
Töltsd meg merész vállalkozással, szeretettel és boldogsággal, s éld meg a történetet, miközben
írod!
Célokat keresvén

Bevallom őszintén, igen sokáig nem hittem benne, hogy van beleszólásom a saját történetembe.
Magamban azzal küzdöttem, hogy kiderítsem, mivel változtathatom én meg a világot, vagy merre
induljak el. Serdülőkoromban meg voltam győződve róla, hogy fogyatékos testemtől semmi jóra
nem számíthatok. Persze az is igaz, hogy sosem kellett felállnom a vacsoraasztaltól, ha nem
mostam kezet, és igen, engem bedagadt lábujjak sem gyötörtek soha; de ez a néhány előny nem
jelentett valami nagy vigaszt.
Az öcsém és a húgom meg az őrült unokatestvéreim azonban nem hagyták, hogy csüggedjek. Ők
sosem kényeztettek. Olyannak fogadtak el, amilyen vagyok, az ugratásaik és a szívatásuk pedig
megedzett annyira, hogy átélhessem a humort, ahelyett hogy sanyarú helyzetemen keseregnék.
— Nézd már azt a srácot a kerekesszékben! Ott egy marslakó — ordibálták az unokafivéreim a
bevásárlóközpontban, felém mutogatva. S aztán hisztérikus röhögésben törtünk ki az idegenek
reakciója láttán, akiknek fogalma sem volt róla, hogy a kölykök, akik a cselekvésképtelen kisfiún
gúnyolódnak, valójában a legmegbízhatóbb szövetségesei.
Ahogy korosodtam, egyre inkább ráébredtem, milyen hatalmas ajándék az, ha ennyire szeretnek.
Mégha néha egyedül érzed is magad, tudnod kell, hogy téged is szeretnek, és muszáj felismerned,
hogy Isten szeretetből teremtett téged. Éppen ezért soha nem vagy egyedül. Az irántad való
szeretete feltételek nélkül való. Nem szeret, ha… Mindig szeret! Emlékeztesd erre magad, ha a
magány és a kétségbeesés maga alá gyűr. Ne felejtsd el, hogy azok csak érzések. Nem valósak, Isten
szeretete viszont annyira valódi, hogy megalkotott téged, ezzel bizonyítva szeretetét. Fontos, hogy
ezt a szívedbe zárd, mert lesznek idők, amikor sebezhetőnek érzed majd magad. A nagy családom
se tudott mindig mellettem lenni, hogy megóvjon. Amint elkezdtem iskolába járni, már nem
bújhattam el azelől, hogy más vagyok, mint a többiek. Apu meggyőzött, hogy Isten nem vét hibát,
néha mégsem tudtam legyőzni azt az érzést, hogy én vagyok a kivétel, ami erősíti a szabályt.

- Miért nem tudtál legalább egyetlen kart adni? — kérdeztem Istentől. - Gondolj bele, mi
mindenre lennék képes egy karral!
Biztos vagyok benne, hogy neked is voltak hasonló pillanataid, amikor azért imádkoztál, vagy
egyszerűen csak arra vágytál, hogy valami drámai fordulat történjen az életedben. Nincs ok a
pánikra, ha nem érkezik a várva várt csoda, vagy ha a kívánságod nem válik valóra abban a szent
minutumban. Jusson eszedbe, hogy Isten azokon segít, akik magukon is segítenek. Még mindig
csak rajtad áll, hogy hajlandó vagy-e küzdeni a legmagasabb célokért a tehetséged és az álmaid
érdekében.
A legtovább az a gondolat tartotta bennem magát, hogy ha a testem „normális" lenne, akkor az
életem gyerekjáték volna. Ám arra nem jöttem rá, hogy nekem nem kell normálisnak lennem,
nekem csak önmagamnak kell lennem, az Atyám gyermekének, aki Isten tervét hordozza. Eleinte
egyszerűen nem akartam szembe nézni azzal, hogy nem a testemmel van a baj, hanem a
korlátokkal, melyek közé szorítom magamat, és az élet kínálta lehetőségek iránti beszűkült
látásommal.
Ha nem ott vagy, ahol lenni akarsz, vagy nem érted el mindazt, amit reméltél, annak az okai
valószínűleg nem körülötted keresendők, hanem benned. Vállald a felelősséget, aztán lépj a tettek
mezejére! Mindamellett először is hinned kell magadban és abban, hogy értékes vagy. Nem
várhatod, hogy mások bukkanjanak rád a rejtekhelyeden. Nem várhatsz arra a csodára vagy „az
éppen megfelelő alkalomra". Tekints magadra úgy, mint a fakanálra, a világra pedig úgy, mint a
pörköltes fazékra. Kavard fel!
Kisfiúként sok éjszakát azzal töltöttem, hogy végtagokért imádkoztam. Alomba sírtam magam, és
azt álmodtam, hogy majd arra ébredek, hogy csodálatos módon megjelentek. De persze sosem
történt meg. Mivel nem fogadtam el önmagam, másnap, amikor iskolába mentem, azt
tapasztaltam, hogy mások is nehezebben fogadnak el.
Akárcsak a legtöbb srác, én is a kamaszkort megelőző éveimben voltam a legsebezhetőbb;
általában mindenki akkor keresi a helyét, próbál rájönni, kicsoda, és mit tartogat számára a jövő.
Rendszerint azok, akik megbántottak, nem szándékosan kegyetlenkedtek velem, csak egyszerűen
nyers modorú srácok voltak.
— Miért nincs karod meg lábad? - kérdezték.
A beilleszkedési vágyam ugyanolyan volt, mint bármely más osztálytársamé. A jobb napokon
képes voltam megnyerni őket a szellemességemmel, azzal, hogy hajlandó voltam tréfát űzni
magamból, no meg azzal, hogy a játszótéren bohóckodtam a testemmel.
A rosszabb napokon elbújtam a bokorban vagy egy üres osztályteremben, hogy ne sértegessenek
vagy gúnyoljanak. A baj részben az volt, hogy többet voltam felnőttek társaságában, vagy az
idősebb unokatestvéreimmel, mint a hasonló korú kölykök között. Sokkal érettebb szemlélettel
rendelkeztem, és a komolyabb gondolataim néha sötéten láttatták velem a világot.
Engem sosem fog szeretni egy lány se. Még karom sincs, hogy megölelhessek egy barátnőt. Ha lesznek is gyerekeim, őket sem
leszek képes megölelni. Miféle munkát leszek képes így elvégezni? Kifog alkalmazni?
A legtöbb munkához kapásból fel kéne venni még egy embert, aki segít elvégeznem, ami az én dolgom lenne.
Ki fog alkalmazni egy embert két fizetésért?
A korlátaim többnyire fizikai jellegűek voltak, de nyilvánvalóan érzelmileg is megviseltek.
Fiatalkoromban egy ijesztően depressziós korszakon mentem át. Utána viszont hálával vegyes
meglepetésemre, ahogy beléptem a tinédzser éveimbe, fokozatosan elfogadásra leltem — először
önmagamtól, majd másoktól.
Mindenki megél olyan időszakot, amikor kirekesztettnek, idegennek vagy nem kedveltnek érzi
magát. A legtöbb gyerek attól fél, hogy kicsúfolják, mert nagy az orra, vagy túl göndör a haja. A

felnőttek attól félnek, hogy nem fogják tudni kifizetni a számláikat, vagy, hogy nem lesznek
képesek megfelelni az elvárásoknak.
Neked is lesznek olyan pillanataid, amikor kétségeid támadnak, és félsz.
Ahogy mindannyiunknak. Ha néha letörsz, az természetes — tökéletesen emberi tulajdonság. Az
ilyen érzés csak akkor jelent veszélyt, ha hagyod, hogy a negatív energiák veled maradjanak,
ahelyett, hogy hagynád, hogy átrohanjanak rajtad.
Ha hiszed, hogy kijutott neked a szerencséből - tehetség, tudás, szeretet dolgában —, amit
másokkal is meg tudsz osztani, akkor megkezded az utazást önmagad elfogadása felé még akkor is,
ha ezen adományok esetleg még nem nyilvánvalóak. Amint elindulsz az úton, mások is rád
találnak, és veled tartanak.
Hallasd a hangod

Miközben megpróbáltam elérni az osztálytársaimat, a saját célom felé vezető utat is megtaláltam.
Ha kerültél már olyan helyzetbe, hogy te voltál a sarokba ültetett új srác, aki tökegyedül ebédel,
biztosan megérted, hogy kerekesszékes új srácnak lenni a sarokban még sokkal nehezebb dolog.
Amikor Melbourne-ből Brisbane-be, majd az Egyesült Államokba költöztünk, aztán pedig vissza
Brisbane-be, muszáj volt alkalmazkodnom, ami jócskán hozzátett még a megpróbáltatásaimhoz.
Az új osztálytársaim gyakran azt feltételezték, mentálisan éppúgy rokkant vagyok, mint testileg.
Általában távolságtartóak voltak, hacsak nem vettem a bátorságot, hogy társalgást
kezdeményezzek az ebédlőben vagy a folyosón. Minél többször tettem ezt meg, annál inkább
elfogadták, hogy igazából én nem egy űrlény vagyok, akit közéjük pottyantottak.
Tudod, néha Isten azt várja tőled, hogy besegíts a nehezébe. Kívánhatsz. Álmodhatsz. Remélhetsz.
De neked is muszáj tenned valamit a kívánságok, álmok és remények érdekében. Nyújtózkodnod
kell, hogy onnan, ahol vagy, elérj oda, ahol lenni akarsz. Azt szerettem volna, ha az emberek az
iskolámban megtudják, hogy belül éppolyan vagyok, mint ők, de ahhoz, hogy ezt elérjem, ki
kellett lépnem a biztonsági zónámból. S miközben így megpróbáltam elérni őket, lenyűgöző
jutalomban lehetett részem.
Aztán az osztálytársaimmal folytatott beszélgetések — melyek során szó esett arról, hogyan
boldogulok egy karokra és lábakra tervezett világban — oda vezettek, hogy meghívtak, szólaljak
fel diákcsoportok, vallásos fiatalok és más tinédzserszervezetek előtt. Van egy bámulatos igazság,
mely annyira meghatározó az életünk szempontjából, hogy furcsa, hogy nem tanítják az iskolában. Ez az alapvető igazság pedig a következő: Mindannyian rendelkezünk valamilyen
tehetséggel — hajlammal, kézügyességgel, valamilyen érzékkel, amiben örömünket leljük, s ami
mellett elkötelezzük magunkat, és a boldogsághoz vezető út nagyon gyakran ebben a tehetségben
rejlik.
Ha még mindig csak keresed, ha próbálod megtalálni, hova tartozol, és mi elégít ki, hadd ajánljak
egy kis önvizsgálatot: Ülj le, fogj egy tollat meg papírt, vagy a számítógépedet, és írj össze egy listát
a kedvenc tevékenységeidről. Mihez vonzódsz? Mivel tudsz eltölteni órákat anélkül, hogy
odafigyelnél az időre vagy a környezetedre, s újra és újra meg akarod tenni? Ugyanakkor mi az,
amit mások látnak benned? A szervező- vagy az elemző készségedet dicsérik inkább? Ha nem vagy
benne biztos, mit látnak benned mások, tudakold meg a családodtól és a barátaidtól, mit
gondolnak, miben vagy a legjobb.
Ez a kulcsa, hogy rálelj az életed ösvényére, mely benned rejtőzik. Valamennyien meztelenül és
csupa reménységgel jövünk e világra. Ajándékokkal érkezünk, melyek arra várnak, hogy
kibontsák őket. Mikor találsz valamit, ami annyira leköt, hogy nap mint nap akár ingyen is

csinálnád, akkor célegyenesben vagy. Ha találsz valakit, aki hajlandó érte megfizetni is, akkor
megvan a hivatásod.
Eleinte a többi fiatallal folytatott, kötetlen kis beszélgetéseim csupán arra szolgáltak, hogy
kinyúljak feléjük, és megmutathassam nekik, én is olyan vagyok, mint ők. Magamra figyeltem, és
hálás voltam a lehetőségért, hogy megoszthattam a világomat, és kapcsolatokat teremthettem.
Tisztában voltam vele, hogy nekem mit jelentenek ezek a beszélgetések, de eltartott egy darabig,
amíg rájöttem, hogy a mondanivalóm másokra is hatással lehet.
Megtalálni az ösvényt

Egyszer egy háromszáz fős kamasz diákcsoportnak tartottam beszédet, ami talán a legnagyobb
csoport volt, amit megszólíthattam. Megosztottam velük az érzéseimet és a hitemet, amikor
valami bámulatos dolog történt. Időnként egy-két tanuló vagy tanár könnyekre fakadt, amikor az
átélt nehézségekről meséltem. Ezen a bizonyos előadáson viszont egy lány a közönség soraiban
zokogni kezdett. Nem tudtam, mi történhetett. Talán valami szörnyű emléket elevenítettem fel
benne. Meghökkentem, amikor a bánata és a könnyei dacára összeszedte a bátorságát, és
felnyújtotta a kezét, hogy szót kérjen. Aztán bátran megkérdezte, hogy kijöhetne-e, hogy
megöleljen. Hű! Padlót fogtam.
Odahívtam, és míg kisétált a terem elejére, elmorzsolta a könnyeit. Aztán jól magához szorított,
ami életemben az egyik legjobb ölelés volt. Akkorra a teremben már mindenkinek párás volt a
szeme, engem is beleértve. De akkor dobtam el az agyam végképp, amikor a fülembe súgta:
— Nekem még senki sem mondta, hogy úgy vagyok gyönyörű, ahogy vagyok. Még senki sem
mondta nekem, hogy szeret — mondta. — Megváltoztattad az életemet, és te is gyönyörű vagy.
Egészen addig, egyfolytában megkérdőjeleztem a saját értékemet. Úgy gondoltam magamra, mint
aki csak amolyan kisebb előadásokat tart, hogy elérjen más kamaszokat. Először is „gyönyörűnek"
hívott (ami nem bántott), de mindennél értékesebbnek találtam, hogy elsőként kaptam meg tőle
azt az igazi jelzést, hogy az előadásom talán másoknak is segíthet: Ez a lány megváltoztatta a
látásmódomat: Talán tényleg képes vagyok adni valamit én is, gondoltam.
Az ilyen élmények segítettek felismernem, hogy pusztán azzal, hogy „más" vagyok, valami
különlegeset tudok adni a világnak. Úgy láttam, az emberek szívesen hallgatják a beszédeimet,
mert csak rám kellett nézniük, hogy tudják, én szembe tudtam nézni a megpróbáltatásaimmal, és
úrrá lettem rajtuk. Nem hiányzott hozzá a hitelem. Az emberek ösztönösen úgy érezték, képes
vagyok mondani nekik valamit, ami segíthet a saját problémáikban.
Isten arra használt fel, hogy számtalan iskolába, templomba, börtönbe, árvaházba, kórházba,
stadionba és összejövetelre érjen el általam. De még ennél is jobb, hogy több ezer embert
ölelhettem meg személyes találkozások alkalmával, melyek során megragadhattam a lehetőséget,
hogy elmondjam nekik, mennyire értékesek. Azt is élveztem, hogy meggyőzhettem őket, Istennek
terve van az életükkel. Isten fogta az én szokatlan testemet, és felruházott azzal a képességgel,
hogy felvidítsam az emberek szívét, és lélekben bátorítsam őket; épp ahogy a Bibliában mondja:
„Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek... e tervek a békére vonatkoznak, nem a
pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek."
Váltsd valóra

Az élet kegyetlennek tűnhet, efelől nincs kétség. Néha a rossz napok feltornyosulnak, és nem látni
a kiutat. Talán te is ismered ezt a helyzetet, és meglehet, nem vagy róla meggyőződve, hogy
ilyenkor akár azonnal is rálelhetsz a megoldásra.

Az az igazság, hogy egyszerű halandók vagyunk, te és én homályosan látunk. Valószínűleg nem
látjuk előre, mi vár ránk. Ez egyszerre rossz is meg jó is. Én azzal biztatlak, hogy ami előtted áll, az
lehet, hogy sokkal jobb, mint amit valaha lehetségesnek gondoltál. De csakis rajtad áll, hogy elérd;
kelj fel és tégy ki magadért!
Mindegy, hogy jó az életed, de még jobbá akarod tenni, vagy annyira elfuserált, hogy
legszívesebben fel se kelnél az ágyból - az az igazság, hogy ettől a pillanattól kezdve csak rajtad és
a Teremtődön áll, hogy mi történik. Igaz, nem irányíthatsz mindent. Az emberrel túl gyakran
történik rossz dolog, még akkor is, ha az illető jó ember. Talán nem érzed igazságosnak, hogy nem
egy kényelmesebb életbe születtél bele, ám amennyiben ez a te valóságod, akkor azzal kell főznöd,
amid van.
Lehet, hogy megbotlasz. Mások kételkednek benned. Mikor úgy tekintettem a nyilvános
előadásokra, mint hivatásra, az én szüleim is megkérdőjelezték a döntésemet.
— Nem gondolod, hogy egy könyvelői pálya a te gyakorlatoddal jobban megfelelne az
állapotodnak, és jövedelmezőbb jövőt biztosíthatna? - kérdezte apu.
Igen, a legtöbb szemszögből nézve, egy könyvelői karriernek több értelme lett volna számomra,
mert tehetségesen bűvészkedem a számokkal. Azonban már igen korán szenvedélyesen vonzott,
hogy megosszam másokkal az egy jobb életbe vetett hitemet és reményemet. Mikor rálelsz az igazi
célodra, elfog a szenvedély. S valójában csak annak élsz, hogy azt elérd.
Ha még mindig csak keresed az utadat az életben, tudnod kell, hogy nem baj, ha egy kissé zavart
vagy. Ez egy maraton, nem sprint. Ha nagyobb célokra vágysz, az annak a jele, hogy növekedsz,
túl akarsz lépni a határaidon, hogy fejleszd a tehetségedet.
Időnként egészséges, ha megvizsgálod, hol tartasz éppen, és fontolóra veszed, hogy a tetteid és a
prioritásaid megfelelően szolgálják-e a magasabb rendű célodat.
Világítsd meg az ösvényt

Tizenöt éves koromban életemet Isten kezébe helyeztem, megbocsátást és útmutatást kértem
Tőle. Arra kértem, világítsa meg nekem a célom felé vezető utat. Miután négy évvel később
megkereszteltek, elkezdtem a hitemről másoknak is beszélni, és tudtam, hogy megleltem a
hivatásomat. Szónoki és evangélista karrierem globális szolgálattá terebélyesedett, és néhány éve,
meglehetősen váratlanul történt valami, ami még inkább örömmel töltötte el a szívemet, és
meggyőzött, hogy a helyes utat választottam.
Semmi szokatlan nem volt azon a vasárnap reggelen, amikor begördültem a soron következő
előadásra egy kaliforniai templomba. A legtöbb fellépésemtől eltérően, melyek a világ megannyi
távoli sarkába szólítanak, ez közel volt az otthonomhoz. Az anaheimi Knott Avenue-n álló
keresztény templomhoz a házamtól csak az utca végéig kell menni.
Mikor az istentisztelet elkezdődött, és a kórus elkezdte a nyitó dalát, begurultam a kerekesszékkel.
Elöl, egy padon helyet foglaltam, s mentálisan elkezdtem felkészülni a beszédemre, mialatt a
gyülekezet megtöltötte a hatalmas templomot. Ez volt az első alkalom, hogy a Knott Avenue-n
felszólaltam, és nem számítottam rá, hogy ismerni fognak, így igencsak meglepődtem, amikor
valaki az énekhangokat túlkiabálva engem szólongatott:
- Nick! Nick!
Nem ismertem fel a hangot, és abban sem voltam biztos, hogy én vagyok az a „Nick", akit
szólítgatnak. De amikor megfordultam, láttam, hogy egy idősebb úriember integet felém.
— Nick! Gyere ide! — kiáltotta újra.
Most, hogy már odafigyeltem rá, egy fiatalemberre mutatott, aki mellette állt a tömött
templomban, s láthatóan egy gyermeket szorongatott a kezében. Annyian zsúfolódtak ott össze,

hogy először csak a kisgyerek csillogó szemét láttam, tenyérnyi kis világosbarna haját és hatalmas,
foghíjas babamosolyát.
Aztán a férfi magasabbra tartotta a gyereket a tömegben, hogy jobban lássam. Ahogy egészében
megpillantottam őt, olyan erős érzés söpört végig rajtam, hogy a térdem összebicsaklott volna
alattam, ha lenne.
A csillogó tekintetű kisfiú éppolyan volt, mint én. Se karja, se lába. Csak egy apró bal lába,
akárcsak nekem. A még csak tizenkilenc hónapos fiúcska pontosan olyan volt, mint jómagam.
Megértettem, miért akarta a két férfi oly buzgón, hogy lássam. Mint később megtudtam, a kisfiú
neve Daniel Martinez, aki Chris és Patty fia.
A beszédemre kellett volna készülnöm, de ahogy megláttam Danielt — önmagamat látván abban a
gyermekben -, annyira felkavarta az érzéseimet, hogy alig tudtam gondolkodni. Először részvétet
éreztem iránta és a családja iránt. Ám aztán kristálytiszta emlékek és gyötrő érzések törtek rám,
ahogy élénken beugrott, hogy éreztem magam annyi idősen, és rájöttem, hogy valószínűleg ő is
ugyanazokon a dolgokon megy át, mint én.
Tudom, hogy érzi magát, gondoltam. Én már átestem azon, ami még előtte áll.
Ahogy Danielre néztem, hihetetlenül erős kötődés és mély empátia kerített hatalmába. A
bizonytalanság, a csalódottság és a magány újra előjöttek, és kipréselték a tüdőmből a levegőt. Úgy
éreztem magam, mintha megsülnék a színpadvilágítás alatt. Megszédültem. Nem feltétlenül
pánikroham tört rám; ennek a kisfiúnak a látványa bennem is megérintette a kisfiút.
Aztán látomásom volt, ami valamelyest nyugtatólag hatott rám. Amikor cseperedtem, senkit nem
találtam, aki hasonló állapotban lett volna, hogy segítsen nekem irányt mutatni, de most
Danielnek akadt valaki. Én segíthetek neki. A szüleim segíthetnek az ő szüleinek. Nem kell
átmennie mindazon, amin én átmentem. Talán megkímélhetem némi fájdalomtól, amit nekem el
kellett viselnem. Olyan helyzetben találtam magam, amiben tisztán láttam, hogy bármennyire is
nehéz végtagok nélkül élni, az életem mégis szolgál olyan értékkel, amit meg tudok osztani
valakivel. Semmim nem hiányzott, ami nélkül ne tudnék változtatni a világon. Az életörömem
másokat is bátorít és ösztönöz. Még ha nem is vagyok képes oly mértékben megváltoztatni ezt a
bolygót, ahogy szeretném, meg vagyok győződve róla, hogy az életem nem volt hiába. Elszántam
magam, hogy megteszem a magamét. Higgy a saját erődben, hogy te is megtehesd ugyanezt!
A céltalan élet reménytelen. A reménytelen élet hit nélkül való. Ha megtalálod a módját, hogy
megtedd a magadét, megtalálod a célodat is, amit automatikusan követ majd a remény és a hit is,
és társadul szegődnek a jövőbe vezető úton.
A Knott Avenue-n álló templomba való látogatásom célja az volt, hogy másokat inspiráljak és
bátorítsak. Bár kezdetben kiütött, amikor megláttam a hozzám nagyon hasonló kisfiút, aki a
tömeg fölött lebegett, ez a gyermek újra igazolta, hogy rengeteg ember életén vagyok képes
változtatni; különösen azokén, akik óriási nehézségekkel néznek szembe, mint Daniel és a
családja.
Ez egy olyan lenyűgöző találkozás volt, hogy muszáj volt a gyülekezettel is megosztanom, amit
érzek, ezért odaszólítottam Daniel szüleit, hogy hozzák fel a színpadra fiukat.
- Az életben nincs véletlen - mondtam. - Minden sóhaj, minden lépés Isten akarata szerint való.
Az sem véletlen, hogy egy másik fiú is van ebben a teremben, akinek nincs se karja, se lába.
Ahogy ezeket kimondtam, Daniel arcán sugárzó mosoly terült szét, amivel mindenkit elbűvölt a
templomban. A gyülekezet elnémult, ahogy az apja feltartotta, majd mellém helyezte. A kettőnk
látványa, ahogy a fiatalember és a csecsemő — akik ugyanolyan megpróbáltatásokat kénytelenek
elviselni - egymásra mosolygott, azt eredményezte, hogy sokan könnyekre fakadtak, és pityeregni
kezdtek körülöttünk a padsorokban.
Én nem könnyen sírom el magam, de ahogy körülöttem mindenkinek eleredtek a könnyei, engem
is magával ragadott a hangulat. Emlékszem, aznap este egy szót sem szóltam odahaza. Egyre csak

az a gyermek járt a fejemben és az, hogy valószínűleg éppen úgy érzi magát, mint én annyi idősen.
Az is eszembe jutott, vajon hogy fogja érezni magát, ahogy egyre tudatosabb lesz, s találkozik majd
a kegyetlenséggel és az elutasítással, akárcsak én. Elszomorított, hogy valószínűleg mennyit kell
majd szenvednie, de aztán fellelkesített a tudat, hogy a szüleim és én sokat könnyíthetünk a
terhén, és reményt gyújthatunk a szívében. Már alig vártam, hogy elmondhassam a szüleimnek,
mert biztos voltam benne, hogy türelmetlenül várnák az alkalmat, hogy találkozhassanak ezzel a
kisfiúval, és reményt adjanak neki és a szüleinek. Anyunak és apunak annyi mindenen kellett
keresztülmennie, és nekik sem volt senki, akitől útbaigazítást kérhettek volna. Biztos voltam
benne, hogy hálásak lennének a lehetőségért, ha segíthetnének ennek a családnak!
Jelentőségteljes pillanat

Szürreális, lenyűgöző pillanatot éltem meg. Nem jutottam szavakhoz (ami elég ritka), és
elolvadtam, amikor Daniel rám nézett. Gyermekként gondoltam magamra, mivel sosem
találkoztam senkivel, aki olyan, mint én, pedig iszonyatosan szerettem volna megbizonyosodni
róla, hogy nem vagyok egyedül, hogy nem az összes embertől különbözöm a világon. Úgy
éreztem, senki nem képes megérteni igazán a kínlódásomat, a magányomat, vagy, hogy mit kell
átélnem.
A gyermekkorom kapcsán azt kell mondanom, lesújtott mindaz a fájdalom, amit gyerekként
pusztán azáltal meg kellett tapasztalnom, hogy tudatában voltam, mennyire más vagyok.
Szenvedésemet csak még inkább súlyosbította, ha kigúnyoltak vagy kerültek. Viszont hirtelen
rádöbbentem, hogy a kínom jelentéktelennek tűnik az isteni hatalom kegyelméhez és
dicsőségéhez mérten, amit abban a pillanatban átéltem Daniel társaságában.
Senkinek nem kívánnám a fogyatékosságomat, ezért elszomorított Daniel látványa. Azonban meg
voltam győződve róla, hogy Isten azért hozta elém e gyermeket, hogy enyhíthessek a terhén.
Olyan volt, mintha Isten rám kacsintott volna, mondván:
Veled vagyok! Megmondtam, hogy terveim vannak veled!
Légy bátor

Természetesen még nem tudtam az összes választ. Mint ahogy azt sem tudom, hogy neked
konkrétan milyen fájdalommal vagy megpróbáltatásokkal kell szembenézned. Igaz ugyan, hogy
testileg fogyatékkal jöttem e világra, viszont a durvaság vagy elhagyatottság fájdalmát sosem
kellett megismernem. Sosem kellett csonka családban sínylődnöm. Nem veszítettem el a
szüleimet, sem az öcsémet vagy a húgomat. Rengeteg kellemetlen tapasztalattól megkímélt az élet.
Biztos vagyok benne, hogy ezer meg ezer szemszögből nézve jobb életem volt, mint sokaknak.
Abban a mindent megváltoztató pillanatban, mikor megláttam, ahogy Danielt a tömeg fölé tartják
a templomban, rájöttem, hogy én magam lettem a csoda, amiért imádkoztam. Isten nem adta meg
nekem azt a csodát. Viszont azzá tett engem Daniel számára.
Huszonnégy éves voltam, amikor találkoztam Daniellel. Amikor az édesanyja, Patty később
megölelt, azt mondta, úgy érzi magát, mintha belépett volna a jövőbe, és a saját felnőtt fiát ölelte
volna meg.
— El sem hinnéd, milyen erősen fohászkodtam Istenhez, hogy küldjön egy jelet, hogy tudjam,
nem feledkezett meg a fiamról és rólam — mondta. - Te egy csoda vagy. Te vagy nekünk a csoda.

Találkozásunkban az volt a legjobb, hogy a szüleim éppen úton voltak Ausztráliából, hogy először
látogassanak meg, miután egy éve átköltöztem az Egyesült Államokba. Néhány nappal később
anyu és apu találkozott Daniellel és a szüleivel. Bőven volt miről beszélgetniük.
Vezérfények

Lehet, hogy Chris és Patty úgy érezték, hogy Daniel megfogta velem az isten lábát, de ők a
szüleimmel még jobban jártak. Hiszen ki más kalauzolhatta és készíthette volna fel őket jobban
egy kar- és lábnélküli gyermek nevelésére? Nemcsak reménnyel szolgálhattunk számukra, hanem
ékes bizonyítékkal is, hogy Daniel is képes lesz majd egy viszonylag normális életet élni, s hogy
maga is kiveheti a részét mindama szerencséből, amelyet másokkal is meg kell osztania.
Számunkra áldás, hogy megoszthatjuk velük a tapasztalatainkat, hogy bátoríthatjuk őket, s hogy
bebizonyíthatjuk nekik, hogy egy végtagok nélküli élet előtt sincsenek korlátok.
Ugyanakkor Daniel egy generátor, akivel én is nagyon jól jártam, mert az energiája és az
életöröme folytán sokkal többet kapok tőle, mint amit én valaha adni tudnék neki, és ez egy
másik, teljesen váratlan jutalom.
A megosztható élet

A néhai Helen Keller egy betegség miatt még kétéves kora előtt elveszítette a látását és a hallását,
de így is világhírű író, szónok és szociális aktivista lett. Ez a nagyszerű asszony mondta, hogy a
boldogság a „méltó célhoz való hűség"-ből ered.
Mit jelent ez? Számomra azt jelenti, hogy hűnek kell maradnunk a tehetségünkhöz, fejlesztenünk
kell, és másokkal is megosztani, és örömet lelni benne. Azt jelenti, hogy az önös elégedettségen túl
érettebb célokat és kiteljesedést kell kutatnunk.
A legnagyobb jutalom abból származik, ha magadat osztod meg. Jobbá teheted vele mások életét,
részévé válhatsz valami önmagadnál nagyobbnak, és pozitív változást okozhatsz. És még csak
Teréz anyának sem kell hozzá lenned. Akár egy „fogyatékos" srác is lehetsz, mégis óriási hatást
gyakorolhatsz másokra. Csak kérdezd meg azt az ifjú hölgyet, aki a következő e-mailt küldte a Life
Without Limbs webes oldalunkra:
Kedves Nick!
Hű, azt se tudom, hol kezdjem. Azt hiszem, ott, hogy bemutatkozom. Tizenhatéves vagyok.
Azért írok neked, mert láttam a ..Karok nélkül, lábak nélkül, aggályok nélkül" című DVD-det, és nagyon nagy hatással volt
az életemre és a gyógyulásomra. Azért említem a gyógyulásomat, mert épp felépülőben vagyok egy étkezési zavarból, az
anorexiából. Az elmúlt évben ki-be járkáltam a fekvőbeteg-gondozó központból, ami az eddigi életem legszörnyűbb fejezete
volt. Mostanában engedtek ki egy bentlakásos gondozóközpontból, ami Kaliforniában van. Míg ott tartózkodtam, láttam a
DVD-det. Még soha az életben nem éreztem annyi inspirációt és motivációt. Egyszerűen ámulatba ejtettél. Csodálatos vagy és
annyira pozitív.
Minden egyes szó, amit kiejtettél, lenyűgözött. Még soha nem voltam ennyire hálás, mivel többször is volt olyan pont az
életemben, amikor azt hittem, ennél nincs lejjebb, de most már látom, hogy mindenkinek megvan a maga célja az életben, és az
embernek tisztelnie kell önmagát, akármilyen is. Hű, de komolyan, egyszerűen nem tudom eléggé megköszönni neked mindazt
a bátorítást, amit a DVD-d adott számomra. Bárcsak egy nap találkozhatnék veled; remélem, összejön, mielőtt meghalok.
Lenyűgöző személyiséged van, a lehető legjobb, amivel ember rendelkezhet — gyakran hihetetlenül megnevettettél (ami elég
nehéz, ha az ember rehabon van). Neked köszönhetően most már sokkal erősebbnek érzem magam, és tisztábban látom, hogy ki
vagyok, és már nem azzal gyötröm magam, hogy mások mit gondolnak rólam, és nem becsülöm le magam. Megtanítottad
nekem, hogyan változtassam a negatívumaimat pozitívumokká.
Köszönöm, hogy visszafordítottad és megmentetted az életemet.
Nem tudom eléggé megköszönni — te vagy a példaképem!

Használj fel

Hálás vagyok a rengeteg hasonló levélért, ami azért is szokatlan, mert gyerekként sokat
csüggedtem, hogy találok-e valaha bármi örömet az életben, nemhogy felmerült volna bennem,
hogy másoknak is segíthetek, hogy élvezni tudják a saját életüket. Lehet, hogy még úton vagy,
hogy megtaláld a célodat. De nem hiszem, hogy igazán kiteljesedhetsz anélkül, hogy mások
szolgálatára lennél. Valamennyien abban reménykedünk, hogy a tehetségünkből és a tudásunkból
nem csak arra futja majd, hogy kifizessük a számláinkat.
A mai világban hiába tudatosult bennünk, hogy az anyagi javak spirituálisan értéktelenek, nem
árt, ha továbbra is emlékeztetjük magunkat, hogy a kiteljesedésnek semmi köze a birtokláshoz. Az
ember persze a legfurcsább módokon próbálja meg elérni a teljességet. Például egy hatdobozos
sörcsomaggal. Vagy a felejtésig nyugtatózza magát. Néha még a testét is hajlandó átszabatni, hogy
megfeleljen az aktuális „szépség" ideáljának. De az is lehet, hogy átdolgozza az egész életét, hogy
megkaparintsa, amit a siker csúcsának vél, csak azért, hogy egy szempillantás alatt könyörtelenül
elragadják tőle. A legjózanabb emberek mégis tudják, hogy a hosszan tartó boldogsághoz nem
vezet könnyű út. Ha az átmeneti gyönyöröknek élsz, csak átmenetileg találsz boldogságra. Mint az
olcsó játék: Azt kapod, amiért fizettél. — Ma még a tiéd, holnap már sehol sincs.
Az élet nem arról szól, hogy mid van, hanem arról, hogy mi vagy. Körbeveheted magad
mindennel, amit csak pénzért megvehetsz, de attól még lehet, hogy nyomorult maradsz. Ismerek
olyan embereket, akiknek tökéletes teste van, mégsincsenek feleolyan boldogok se, mint én a
sajátomban. Az utazásaim során több örömet láttam Mumbai nyomornegyedeiben és Afrika
árvaházaiban, mint az elkerített, gazdag lakóövezetekben és milliókat érő, burjánzó birtokokon.
Miért?
Több megelégedettségre lelsz, ha a tehetségedet és a szenvedélyedet teljes odaadással tudod
valaminek a szolgálatába állítani. Ismerd fel a közvetlen önjutalmazást! Állj ellen az anyagi dolgok
csábításának, mint a tökéletes ház, a legdivatosabb ruhák és a legmenőbb járgány!
Az „akkor lennék boldog, ha az enyém lehetne..." tartalmú mondat egy tömeges téveszme tünete. Ha puszta
tárgyakban keresed a boldogságot, akkor soha semmi nem lesz elég.
Nézz körbe, nézz magadba!
Kisfiúként úgy véltem, ha Isten adna nekem kezet és lábat, egész hátralévő életemre boldoggá
tenne. Még csak önző dolognak sem tűnt igazán, mert, hogy a végtagok megléte eléggé
alapfelszereltség. Ennek ellenére, mint tudod, rájöttem, hogy lehetek én boldog és teljes a szokásos
tartozékok nélkül is. Daniel segített ebben újra meggyőződnöm. Az élmény, hogy segíthetek rajta
és a családján, eszembe juttatta, miért is vagyok e világon.
Amint a szüleim megérkeztek Kaliforniába, találkoztunk Daniel családjával, és valami egészen
különlegesnek voltam a szemtanúja. A szüleim és én órákig beszélgettünk a kisfiú édesanyjával és
édesapjával, összehasonlítottuk a tapasztalatokat, elmagyaráztuk, hogyan birkóztunk meg azokkal
a megpróbáltatásokkal, melyek még előtte ott állnak. Azokban a napokban erős kötelék alakult ki
közöttünk, mely a mai napig is tart.
Az első találkozásunkat követően egy év múlva ismét összedugtuk a fejünket, és a beszélgetés
közben Daniel szülei megemlítették, hogy az orvosai úgy érzik, még nem áll készen egy saját,
méretre gyártott kerekesszékre, mint az enyém.
— Miért nem? — kérdeztem. — Nagyjából Daniellel egyidős koromban kezdtem én is használni
az enyémet.
Hogy bebizonyítsam az igazamat, kipattantam a kerekesszékemből, és hagytam, hogy Daniel a
helyemre üljön. Imádta! Nagyszerűen tudta irányítani a széket. Mivel ott voltunk, Danielnek volt
lehetősége, hogy bebizonyítsa a szüleinek, hogy elbánik egy méretre gyártott kerekesszékkel.

Amikor a Knott Avenue-n megpillantván őt, úgy éreztem, hogy segíthetek neki megkönnyíteni az
útját, ha megosztom vele a saját tapasztalataimat, pont az ilyen pillanatokra gondoltam.
És azóta is volt belőlük jó néhány. El sem tudom mondani, milyen izgalmas, hogy kalauzul
szolgálhatok Danielnek.
Egy ritka ajándékkal leptük meg aznap Danielt, én viszont egy még nagyobbat kaptam tőle azzal a
páratlan megelégedéssel, melyet az öröme okozott. Nem egy luxusautó. Nem egy giccspalota.
Semmi sem fogható ahhoz az érzéshez, amikor beteljesíted a sorsodat és Isten tervét.
Ez az ajándék azóta is egyre csak ad. Egy későbbi látogatás során, a szüleim megosztották Daniel
családjával azon korai aggodalmukat, hogy oly könnyen belefulladhatok a fürdőkádba, hiszen se
kezem, se lábam, melyek segítségével a víz fölött tudnám tartani magam. Ezért aztán nagyon
gondosak voltak, amikor csecsemőként fürdettek, s ahogy növögettem, apu gyengéden megtartott
engem a vízen, hogy megmutassa, hogyan tudok lebegni. Idővel aztán magabiztosabb és
merészebb lettem, és rájöttem, hogy könnyen fenn tudok maradni a vízen, ha egy kis levegőt
tartok a tüdőmben. Még azt is kitaláltam, hogyan használjam az apró bal lábamat propellerként,
hogy előrehajtsam magam a vízben. Ha belegondolsz, hogy érthető okok miatt mennyire rettegtek
a szüleim, amikor a vízben voltam, képzeld el, hogy elámultak, amikor egy valóságos
úszóbajnokká cseperedtem, akinek muszáj minden medencében megmártóznia, ami csak az útjába
kerül!
Ezt a történetet tehát megosztottuk Daniel családjával is, és el voltunk ragadtatva, amikor
megtudtuk, hogy az első mondat, amit Daniel kimondott a szüleinek, mikor már elég idős volt,
hogy tisztán beszéljen, az volt: Ússzunk, ahogy Nick! Mára Daniel is vízrajongó lett. El sem tudom
mondani neked, milyen klasszul érzem magam ettől. Mélyebb értelmet ad az életemnek, hogy
látom, Danielnek hasznára válnak a tapasztalataim. Ha a történetem soha nem is lesz hatással
másokra, Daniel eltökéltsége, hogy úgy ússzon, „ahogy Nick", épp elég ahhoz, hogy úgy érezzem,
az életem és az összes nehézség, amellyel szembe kellett néznem, már megérte.
Minden azon múlik, hogy felismerd a célodat. Biztosíthatlak afelől, hogy te is meg tudod tenni a
magadét. Lehet, hogy még nem látod, hogyan, de ha mindez nem lenne igaz, akkor nem is lennél
ezen a bolygón. Biztosan tudom, hogy Isten nem vét hibákat, viszont igenis képes csodát tenni. Én
is az vagyok. És te is.

2. KAROK NÉLKÜL, LÁBAK NÉLKÜL, KORLÁTOK NÉLKÜL
Eddigi életem során számos alkalommal szemtanúja lehettem az emberi szellem hihetetlen
erejének. Biztos vagyok benne, hogy léteznek csodák, de csak azokkal történnek meg, akik a
reménybe kapaszkodnak. Mi is az a remény? Ahol az álmok kezdődnek. A remény a célod hangja.
Beszél hozzád, és bátorít, hogy bármi is történik veled, ne zárkózz önmagadba. Talán azt nem
irányíthatod, mi történjen veled, de azt igen, hogy hogyan reagálj rá.
A néhai ifjabb Martin Luther King tiszteletes mondta: „Minden, ami a világban történik,
reményből fakad." Biztosan tudom, hogy amíg lélegzel, addig van remény számodra. Te és én
csupán emberek vagyunk. Nem látunk a jövőbe. De helyette itt van nekünk a remény, hogy képet
alkothassunk az előttünk álló lehetőségekről. Csak az Isten tudja, hogyan alakul az életünk. A
remény az Ő ajándéka számunkra — egy ablak, melyen átláthatunk. A jövőt, amit számunkra
eltervezett, nem ismerhetjük. Bízz Benne, zárd a szívedbe a reményt, s amikor a legrosszabbal
kerülsz szembe, akkor is tégy meg mindent, hogy felkészülj a legjobbra!
Néha természetesen az imáinkra nem érkezik válasz. Az a rideg valóság, hogy imáink és hitünk
ellenére történnek tragédiák. Még a legtisztább szívű, legjobb emberek is szörnyű veszteséget és
bánatot kénytelenek néha elszenvedni. A legutóbbi földrengések Haitin, Chilében, Mexikóban és

Kínában csak a legfrissebb példák arra nézve, hogy borzalmas szenvedés és tragédiák történnek
mindennap. Több ezren haltak meg ezekben a természeti csapásokban. Velük együtt a reményük
és az álmaik is odalettek. Rengeteg anya veszítette el a gyermekét. Rengeteg gyermek veszítette el
az édesanyját.
Hogyan tarthatod életben a reményt ennyi szenvedés és bánat közepette? Amikor ekkora
katasztrófákról hallok, csak az tartja bennem a lelket, hogy az ilyen tragédiák mindig hihetetlen
mértékű törődést váltanak ki a többi emberből. Amikor már kezdesz bizonytalankodni, hogy lám,
mire volt jó, hogy őrizgetted a hited ilyen mérhetetlen szenvedés közepette, a remény önzetlen
önkéntesek százai képében érkezik el hozzád, akik valósággal áradni kezdenek azokba a régiókba:
tanulók, orvosok, mérnökök és más mentőalakulatok és újjáépítők, akik annak áldozzák magukat
és a tehetségüket, hogy segítsenek az életben maradottakon.
A remény a legkíméletlenebb időkben is megjelenik, hogy bizonyságot adjon Isten jelenlétéről.
Az én szenvedésem nagyon enyhének tűnik rengeteg olyan emberéhez képest, akivel találkoztam,
de egyszer nekem is szembe kellett néznem egy szerettem elveszítésének a fájdalmával. A
családunk elveszítette az unokabátyámat, Royt, aki huszonhét évesen lett a rák áldozata annak ellenére, hogy a családunk, templomunk és közösségünk összes jámbor keresztény tagja buzgón
imádkozott érte.
Mikor egy ennyire közeli hozzátartozót veszítesz el, megszakad a szíved, és képtelen vagy
megérteni, miért történt, és számomra ezért oly fontos a remény. Tudod, az én reményem
túlnyúlik a világi létünkön. A végső remény magában a mennyországban van. Mi nem kevés
békére leltünk a tudatban, hogy az unokabátyám, aki hitt Jézus Krisztusban, immár a
mennyországban van Vele, és nem szenved többé.
Isten tudja, mennyit bír elviselni a szívünk még a legrosszabb helyzetekben is, amikor már úgy
érezzük, nem bírjuk tovább. Én hiszek abban, hogy az életünk itt csak ideiglenes, és csak az
öröklétre készít fel. Attól függetlenül, hogy jó vagy rossz itt az életünk, a mennyország ígérete vár
ránk. A legnehezebb időszakokban mindig abban reménykedem, hogy Isten majd erőt ad, hogy
elviseljem a megpróbáltatásokat és a bánatot, és ha itt, a Földön nem is, de a mennyországban
mindenképp jobb napok várnak rám.
Mikor a fohászaim nem találnak válaszra, a kitartás egyik legjobb módját abban lelem meg, hogy
megszólítok másokat. Ha a szenvedésed súlyos teher, szólíts meg másokat, hogy megszabadítsd
őket tőle, és reményt hozz nekik. Vidítsd fel őket, hogy vigasztalódjanak a tudattal, hogy
nincsenek egyedül a szenvedésükkel. Ajánlj nekik részvétet, amikor neked is szükséged van rá.
Légy a barátjuk, amikor barátokra van szükséged. Adj reményt, amikor magadnak is leginkább
arra van szükséged.
Fiatal vagyok, és nem akarok úgy tenni, mintha mindenre tudnám a választ, de egyre inkább
rájövök, hogy azokon a napokon és helyeken, amikor a reménytelenség győzedelmeskedni látszik,
amikor a fohászainkra nem érkezik válasz, mikor a legrosszabb félelmeink valóra válnak, a
megváltásunk azokon a kapcsolatokon múlik, melyet a körülöttünk élőkkel ápolunk, nekem és
keresztény hittársaimnak pedig az Istennel való kapcsolatunkon és a szeretetébe és bölcsességébe
vetett bizodalmunkon.
Egy hatalmas ajándék

2008-ban az első kínai látogatásom megerősítette bennem a hitet, hogy a remény legyőzi a
kétségbeesést. Láttam a Nagy Falat, és ámulatba ejtett. De bármennyire is lenyűgöző a világ eme
hihetetlen csodája, a kirándulás legemlékezetesebb pillanata számomra akkor következett be,
amikor egy fiatal, kínai kislány szemében örömteli csillogást vettem észre. A többi gyerekkel

együtt szerepelt, akik egy olyan műsort állítottak össze, amihez fogható látványosságot csak
Olimpián él át az ember. A lány örvendező arckifejezése megragadta a figyelmemet, és egyszerűen
képtelen voltam másfelé nézni. Miközben hajszálpontosan együtt mozgott a többi táncossal, egy
pörgő tányért egyensúlyozott a fején. Nagyon-nagyon erősen koncentrált. De annak ellenére,
hogy mi mehetett végbe a fejében, mérhetetlen boldogság sugárzott az arcáról, ami annyira
megindított, hogy könnyekre fakadtam.
Tudod, ez a kislány és az összes többi gyerek azon több mint 4000 fiatal közé tartozott, akik árván
maradtak, miután néhány hónappal korábban egy erős földrengés rázta meg a régiót. A
gondozóm, az utazásszervezőm és én elmentünk az árvaházukba, hogy némi utánpótlást vigyünk
nekik, és megkértek, hogy beszéljek hozzájuk, hogy javítsak a kedélyállapotukon.
Ahogy az árvaház felé utaztunk, lesújtott a földrengés okozta kár és szenvedés, amit láttam. Ilyen
pusztítás láttán elbizonytalanodtam, mit mondhatnék én ezeknek az árváknak. A föld megnyílt és
elnyelt mindent, amit ismertek és szerettek. Nekem még sosem kellett hasonló szörnyűséget
elviselnem. Mit mondhatnék nekik? Meleg kabátot és egyéb ruhákat vittünk, de hogy tudnék
reményt adni nekik?
Amikor megérkeztem az árvaházba, körém csődültek. Egyik gyerek a másik után ölelt meg. Nem
beszéltem a nyelvüket, de ez nem számított. Az arcuk elmondott mindent. Mert a körülményeik
ellenére sugárzott. Felesleges volt azon aggódnom, hogy mit mondjak, amivel segíthetek rajtuk.
Nekem nem kellett lelkesítenem ezeket a gyerekeket. Ők viszont aznap nagyon is megihlettek
engem az előadásuk szárnyaló lendületével. Elveszítették a szüleiket, az otthonaikat és az összes
vagyonukat, mégis képesek voltak örömet okozni.
Azt mondtam nekik, hogy csodálom a bátorságukat, és arra bíztattam őket, hogy előre nézzenek,
merjenek egy jobb életben hinni, és minden erejükkel kergessék az álmaikat.
Merj álmodni!

Legyen bátorságod megvalósítani az álmaidat, és ne kételkedj a képességeidben, bármilyen
nehézséget is gördít eléd az élet az úton! Nemcsak a kínai árvaházakban tapasztaltam meg az
ember azon csodálatos képességét, hogy felül tud emelkedni a körülményein, hanem Mumbai
nyomornegyedeiben és román börtönökben is. Nemrég előadást tartottam egy szociális
beteggondozóban, Dél-Koreában, ahol a bentlakók egy része rokkant volt, míg mások egyedülálló
anyák. A lelkierejük ámulatba ejtett. Dél-Afrikában egy betonfalakkal és rozsdás rácsokkal
körbevett börtönt látogattunk meg. A legsúlyosabb bűnök elkövetőinek nem engedték meg, hogy
eljöjjenek a kápolnában tartott istentiszteletre, de hallottuk, hogy odakint az egész börtön együtt
énekel a gospel dallamára. Olyan volt, mintha a Szentlélek az egész közösséget Isten örömével
töltötte volna meg. Kívülről nézve rabok voltak ugyan, de a hitük és a reményük szabaddá tette
őket belül. Amikor aznap kiléptünk a börtön kapuján, úgy éreztem, hogy azok a bentlakók, a
rabok szabadabbak, mint sokan a börtön falain kívül. Te is a szívedbe fogadhatod a reménységet.
Ne felejtsd el, hogy a bánat is szolgál valamilyen célt! Teljesen természetes, ha átéled ezt az
érzelmet, de nem szabad hagynod, hogy éjjel-nappal uralja a gondolataidat. A reakciódat úgy
irányíthatod, ha több pozitív gondolatra és cselekedetre hangolódsz, melyek emelik a
hangulatodat.
Mivel én intenzív lelki életet élek, ilyen időkben a hitemhez fordulok. Ám (talán meglepő
módon) a könyvelői jártasságom egy gyakorlatiasabb megközelítést is lehetővé tesz. Ha azt
mondod, hogy nincs benned remény, akkor az azt jelenti, hogy úgy gondolod, annak az esélye,
hogy bármi jó történhet még veled az életben: zéró.

Zéró? Azért ez elég durva, nem gondolod? A jobb napokba vetett hit azonban oly elvitathatatlan,
hogy számomra sokkal valószínűtlenebbnek tűnik abban hinni, hogy a napjaid soha nem fognak
jobbra fordulni. A remény, a hit és a szeretet karöltve képezik a lelkiség pilléreit. Akármiben is
hiszel, soha ne mondj le róla, mert az életben minden jó azzal kezdődik. Ha nincs benned
reménység, akarnál-e családot alapítani? Remény nélkül megpróbálnál-e bármi újat megtanulni?
Majdnem minden lépésünkhöz a remény az ugródeszka, én például annak a reményében írom ezt
a könyvet, hogy segít neked jobb életre lelni, melyben nincsenek korlátok.
Van egy igevers a Bibliában, mely így szól: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra
kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" Mikor
először meghallottam, rájöttem, hogy nincs szükségem karokra és lábakra. Ezt neked is tudnod
kell. Ne felejtsd el, hogy Isten nem mond le rólad. Menj tovább előre, mert a cselekvés lendülettel
jár, ami pedig váratlan lehetőségeket teremt.
A csobogásból lesz az áradat

Az embereket az egész világon elszomorította a pusztító erejű, 2009-es földrengés Haitin. Az ilyen
óriási katasztrófával járó tragédiák mégis lenyűgöző történetekkel szolgálnak, mikor a rettenetes
állapotok között megmutatkozik az emberek legjobb oldala; miképp azt mi is láthattuk azon
túlélőktől, akik annak ellenére sem adták fel, hogy a körülmények kérlelhetetlenül összefogtak
ellenük.
Olvastam egy Marie nevű nőről, akinek Emmanuel nevű fiáról azt hitték, hogy maga alá temette
egy épület, és meghalt. A huszonegy éves matróz az édesanyjával tartózkodott a lakásban, amikor
a földrengés lesújtott. A nőnek sikerült kimenekülnie, de később nem találta a fiát — a házuk már
csak egy rakás törmelék volt. Marie egy szükségtáborban kereste a fiát, melyet azoknak állítottak
fel, akik elveszítették az otthonukat, de nem találta meg őt a túlélők között. Várt, abban
reménykedett, hogy a fiú még felbukkanhat a táborban.
Néhány nap múlva elkezdett átvergődni a káoszon és pusztításon, vissza akart menni, hogy
megkeresse a fiát. A helyszínen nehézgépek dolgoztak nagy robajjal, de Marie egy ponton úgy
vélte, Emmenuelt hallja, hogy szólongatja őt.
— Abban a pillanatban — mondta a nő egy riporternek — tudtam, hogy még nem késő
megmenteni.
Marie mindenkinek elmondta, akivel csak találkozott, hogy a fia szólt hozzá a törmelék alól, de
senki sem tudott segíteni neki. Ám amikor nemzetközi életmentő munkások csoportjai érkeztek a
helyszínre, talált egy képzett mérnök csapatot. Marie meggyőzte őket, hogy a fia még életben van.
Felszerelésüket és tudásukat latba vetve, átvágtak acélon, betonon és törmeléken azon a helyen,
ahol a nő a fiát hallotta.
Addig ástak, míg rá nem bukkantak Emmanuel kezére, aki feléjük nyúlt. A munkások folytatták
az ásást, mígnem sikerült kiszabadítani a fiú vállát, majd ki tudták húzni. Tíz napig volt a romok
alá temetve. Súlyosan kiszáradt, koszos volt, és roppant éhes, de túlélte.
Néha egyedül a hitedre van szükség, hogy csoda történhessen. Akárcsak Emmanuel édesanyja
esetében, a világ talán káoszba borul körülötted, de ne engedj utat a kétségbeesésnek! Inkább
higgy benne, hogy bármiben is szenvedsz hiányt, Isten megadja! Ez a hit ösztönözte tettekre
Marie-t is. A tettei révén meghallhatta a fia hangját. Ugye, nem túlzás ebben az esetben
felismerni, hogy Marie reménye tartotta életben Emmanuelt?
Lehet, hogy az élet nem túl kegyes hozzád mostanában, de amíg itt vagy, amíg nyomulsz előre,
addig bármi lehetséges.

Élj reménnyel a szívedben

Talán szkeptikus vagy a gondolattal szemben, hogy bármi lehetséges, ha a reménybe kapaszkodsz.
Vagy talán csak oly mélyen nekikeseredtél, hogy már lehetetlennek érzed, hogy össze tudd
gyűjteni az erőt, amivel kimászhatsz a kétségbeesés mély kútjából. Volt idő, amikor én ugyanígy
éreztem. Teljesen meg voltam győződve róla, hogy az életem sosem lesz értékes, és már örökké
teher leszek azok nyakában, akik szeretnek.
A szüleim mélységesen elcsüggedtek, amikor megszülettem. Ki hibáztatná őket? Nem voltak
felkészülve egy végtagok nélküli gyermekre. Minden édesanya és édesapa megpróbálja elképzelni
az újszülött gyermeke lehetséges jövőjét. Az én szüleimnek meglehetősen nehéz volt maguk elé
vetíteni, milyen jövő várhat rám, s ahogy nőttem, nekem is.
Valamennyien átéltünk már olyan időszakot, amikor életünk víziója beleütközött a nyers
valóságba, akár egy gyorsuló autó a téglafalba. A tapasztalataid talán egyediek, de a
kétségbeeséshez vezető helyzet nagyon is emberi. Gyakran kapok tizenévesektől olyan emaileket, melyek arról szólnak, hogy a családjukat szétszakította az erőszak vagy a közöny.
Felnőttek arról számolnak be, hogyan rokkantak bele a drogba, vagy az alkoholba, vagy a
pornóba. Néhanap úgy tűnik, hogy az emberek fele, akikkel beszélek, rákos vagy egyéb
életveszélyes egészségi állapotban van.
Hogy tudsz bizakodó maradni ilyen helyzetekben? Hiszel Istenben, nem felejted el, hogy okkal
vagy itt, és annak szenteled magad, hogy beteljesítsd e célt. Bármiféle kihívással kell
szembenézned, olyan tehetséggel vagy megáldva, mely révén megtalálod a kivezető utat. Gondolj
csak az én szüleimre és a reménytelenségre, amivel annak idején szembe kellett nézniük!
Higgy a legjobban!

Kétségtelen, hogy nehéz pozitívnak és motiváltnak maradni, amikor elviselhetetlenül nehéz
terhet cipelsz. Amikor elég idős lettem hozzá, hogy felfogjam, milyen nehézségek állnak előttem,
gyakran elfogott a kétségbeesés, és el sem tudtam képzelni, hogy bármi pozitívum várhat még
rám. A gyerekkorom legsötétebb napjai már homályosak az emlékezetemben. Egy olyan időszakot
éltem át, amikor a másság különösen kemény dolog. Biztos vagyok benne, hogy te is megéltél már
hasonló önbizalomhiányt. Mindannyian be akarunk illeszkedni, mégis néha kívülállónak érezzük
magunkat.
Bizonytalanságom és kételyeim főleg a végtagok hiányából adódó fizikai kihívásokból származtak.
Bár nem tudom, hogy téged mi aggaszt, elmondhatok néhány példát arról, amikor nekem segített
az, hogy a reménybe kapaszkodtam. Akkor jöjjön egy korai tapasztalat arról, hogyan is működik
ez a való világban:
Még egészen apró voltam, amikor egy orvosi csapat azt javasolta a szüleimnek, hogy írassanak be
olyan gyerekek közé játszani, akiket fogyatékosnak tituláltak. Nekik a hiányzó végtagoktól a
rángógörcsön át a komoly szellemi rendellenességekig különböző betegségekkel kellett
megbirkózniuk. A szüleim nagy szeretettel és együttérzéssel fordultak más különleges bánásmódot
igénylő gyermekek és családjuk felé, de nem hittek benne, hogy egy gyereket olyan korlátok közé
kellene szorítani, hogy ugyanazokból a játszópajtásokból álló csoportban tartózkodjon mindig.
Ragaszkodtak ahhoz a meggyőződésükhöz, hogy az életemnek nem szabad korlátokat szabniuk, és
azért küzdöttek, hogy ezt az álmukat életben tartsák.
Édesanyám - az Isten áldja meg őt — fontos döntést hozott már az életem korai szakaszában.
— Nicholas, a normális gyerekekkel fogsz játszani, mert te is normális vagy. Egy-két apró-cseprő
dologban hiányt szenvedsz, de ez minden — mondta anyu, amivel meg is határozta az
elkövetkező évek hozzáállását. Nem akarta, hogy bármiben kevesebbnek vagy korlátoltabbnak

érezzem magam a normálisnál. Nem akarta, hogy magamba forduljak, félénk vagy bizonytalan
legyek csak azért, mert testileg más vagyok.
Akkoriban még nem igazán vettem észre, hogy a szüleim belém nevelték a meggyőződést,
miszerint minden jogom megvan a címkék és megkötések nélküli élethez. Neked is megvan e
jogod! Ragaszkodj hozzá, hogy független maradhass bárminemű besorolástól vagy korlátozástól,
amit mások próbálnak ráderőltetni! Az én apró-cseprő, hiányzó részeim miatt érzékenyebb
vagyok rá, ha valaki elfogadja, amit mások gondolnak róla, vagy ha öntudatlanul korlátozza
magát. Minden bizonnyal volt olyan időszak, amikor fáradt vagy bizonytalan voltam, és hisztiztem, hogy a tanulás vagy az orvoshoz járás túlságosan kimerít, de a szüleim nem engedték, hogy
ezzel takarózzam. A címkék nagyon csábító rejtekhelynek kínálkoznak. Vannak, akik kifogásként
használják őket. Mások fölébük emelkednek. Rengeteg embert ismertem, akiket „nyomoréknak"
vagy „fogyatékosnak" címkéztek, mégis szárnyalni kezdtek, és élvezik a dinamikus életüket, és
fontos dolgokat csinálnak. Arra bátorítalak téged is, hogy hagyj magad mögött mindent, ami
korlátozni próbál abban, hogy felfedezd és továbbfejleszd a tehetségedet.
Isten gyermekeként tudom, hogy Ő mindig velem van, és vigasztal a tudat, hogy Ő tisztában van
vele, mennyit bírunk elviselni. Gyakran könnyekre fakadok, ha mások megosztják velem a saját
megpróbáltatásaik és gyötrelmeik történetét. Emlékeztetni szeretném azokat, akik szenvednek
vagy búsulnak, hogy Isten karja elég hosszú. Mindenkihez elér.
Meríts erőt ebből! Merj elrugaszkodni, és oly magasra szárnyalni, ahová a képzeleted repít!
Számíthatsz kihívásokra. Ám tekintsd azokat „jellemépítő tapasztalatoknak"!
Tanulj belőlük, és emelkedj föléjük! Lehet, hogy az álmod kitűnő, de maradj elég nyitott, hogy el
tudd fogadni, hogy bár az álmodnak valóra kell válnia, Isten talán más utat jelölt ki számodra,
mint amit magad elé idéztél. Rengeteg út vezet minden álomhoz, szóval ne bátortalanodj el, ha
esetleg még nem látod a tiédhez vezető utat!
A bionikus fiú

A remény egy katalizátor. A mozdíthatatlannak tűnő akadályokat is arrébb gördíti. Amikor
nyomulsz előre, és eszed ágában sincs feladni, azzal lendületet nyersz. A remény olyan
lehetőségeket teremt, melyekre egyáltalán nem számítasz. Magadhoz vonzod a segítőkész
embereket. Ajtók nyílnak meg. Megvilágosodik előtted az ösvény.
Ne feledd: a hatás mindig ellenhatással jár. Amikor megkísért annak a lehetősége, hogy feladd az
álmaidat, küzdj még egy napig, még egy hétig, még egy hónapig és még egy évig! Elámulsz majd,
mi történik, ha csak azért sem dobod be a törülközőt!
Amikor eljött az ideje, hogy általános iskolába járjak, a szüleim ismételten azért lobbiztak, hogy ne
fosszanak meg engem a hagyományos oktatás lehetőségétől. Makacs meggyőződésük
eredményeképpen én lettem az első fogyatékkal élő gyerek Ausztráliában, akit a hagyományos
oktatási rendszerbe „integráltak". Olyan jól teljesítettem az iskolában, hogy a helyi újság leközölt
egy sztorit ezzel a címmel:
A beilleszkedés segít, hogy a fogyatékos fiú brillírozzon.
A sztori, amit egy fotóval jelentettek meg, melyen a húgommal, Michelle-lel gurulunk a
kerekesszékemben, valóságos országos médiakampányt indított el: hatására kormányhivatalnokok
látogattak meg, és az ország minden részéről üdvözlőlapokat, leveleket, ajándékokat és
meghívásokat kaptam.

Az újságcikkeket követő adományok segítségével immár a szüleim rendelkezésére állt a megfelelő
alap azon igyekezetükhöz, hogy cserélhető végtagokkal lássanak el. Tizennyolc hónapos korom
óta próbáltak művégtagokat biztosítani számomra. Az első protézisem mindössze egyetlen karból
állt, és nem igazán tudtam hasznát venni. Mechanikus csigákkal és karokkal működött, és
nagyjából kétszer olyan nehéz volt, mint én magam!
Már az is kihívás volt, hogy egyensúlyban tudjam tartani magam, ha ez a készülék rajtam volt. Egy
idő múlva persze sikerült működtetnem. Már elég ügyes voltam, hogy tárgyakat ragadjak meg az
apró lábammal, az állammal vagy a fogaimmal, ezért úgy tűnt, a bionikus kar csak megnehezíti a
napi teendőimet. A szüleim eleinte csalódottak voltak, az önbizalmam viszont egyre nőtt, mert jól
éreztem magam attól, hogy egyedül is boldogulok. Bátorítottam őket, megköszöntem nekik, és
előre tekintettem.
A kitartásban erő lakozik. Első próbálkozásunk a művégtaggal kudarcot vallott, de én nem adtam
fel a hitet, hogy az életem jobbra fordul. Az optimizmusom és a jókedvem arra ihlette a Lion's
Club nevű közösségünket - mely egy nemzetközi szolgáltató szervezet —, hogy összegyűjtsön
több mint 200 000 dollárt az egészségügyi kiadásaimra és egy új kerekesszékre. Annak a forrásnak
egy részét használtuk fel arra is, hogy Torontóba, Kanadába utazzunk, hogy kipróbálhassak egy
modernebb elektronikus kart, melyet egy gyermekklinika fejlesztett ki. Végül azonban még az
orvosi szakértők is úgy találták, hogy a legtöbb feladatot sokkal hatékonyabban vagyok képes
elvégezni a protézisek segítsége nélkül.
Nagyon izgalmasnak találtam, hogy tudósok és fejlesztőmérnökök dolgoznak azon, hogy egy nap
majd végtagokkal lássanak el. Ennek ellenére egyre eltökéltebb lettem, hogy amit csak tudok,
magam végezzek el, mert nem várhatok a lehetőségre, hogy valaki majd megtalálja a módját, hogy
megkönnyítse az életemet — a kihívásokra meg kellett találnom a saját válaszaimat. Máig örülök,
ha bárki felajánlja a segítségét; legyen az egy ajtó kinyitása a kerekesszékem előtt, vagy akár egy
olyan előzékenység, hogy innom ad egy pohárból. Felelősséget kell vállalnunk a saját
boldogságunkért és sikereinkért. A barátaid és a családod neked is felajánlhatja a segítségét, ha
bajba kerülsz. Légy hálás érte! Örülj az erőfeszítéseiknek, de te is próbálj meg tenni magadért!
Minél inkább igyekszel, annál több lehetőséget teremtesz.
Lehet, hogy néha úgy érzed, hogy a célod nem felel meg a várakozásnak. Ez még nem ok arra,
hogy feladd. Csak azok vallanak kudarcot, akik nem akarnak újra próbálkozni. Én még mindig
hiszek abban, hogy egy nap majd képes leszek sétálni, vagy dolgokat emelgetni és megfogni, mint
egy átlagos ember. S ha majd bekövetkezik — az egy csoda lesz, akár maga követi el Isten, akár a
földi ügynökein keresztül teszi meg. A robotvégtagok technológiája roppant gyorsan fejlődik. Egy
napon majd talán kaphatok hatékonyan működő műkarokat és műlábakat, de egyelőre elégedett
vagyok azzal is, ami vagyok.
Gyakran éppen azok a megpróbáltatások tesznek bennünket erősebbé, melyekről úgy hisszük,
hogy gátolnak. Légy nyitott a lehetőségre, hogy ami ma „hátrány", holnap talán előnnyé válik. Én
megtanultam úgy tekinteni a végtagjaim hiányára, mint előnyre. Ha nem is beszélik a nyelvemet,
elég, ha a férfiak, nők és gyerekek rám néznek, és tudják, hogy rengeteg megpróbáltatást kellett
kiállnom. S tudják, hogy én nem az ujjamból szoptam e tanításokat.
Tapasztalatból született bölcsesség

Amikor azt mondom az engem hallgatóknak, hogy tartsanak ki a jobb napok érdekében,
tapasztalatból beszélek. Hihetsz és bízhatsz abban, amit mondok, mert én magam is átéltem.
Életem egy pontján feladtam a reményt.

Ez a mélypont a többnyire boldog gyermekkoromban, tízéves korom környékén jött el, mikor
negatív gondolatok árasztottak el. Nem számított, mennyire próbálok optimista, eltökélt és
leleményes lenni, voltak dolgok, melyeket képtelen voltam megtenni. Ezek közül egyesek
egyszerű, mindennapi tevékenységek voltak. Például roppant módon bosszantott, hogy nem
tudok kivenni a hűtőszekrényből egy üdítőt, mint akármelyik srác. Az is idegesített, hogy nem
tudok egyedül étkezni. Utáltam, hogy másokat kell megkérnem, hogy etessenek meg.
Kellemetlenül éreztem magam tőle, hogy meg kell szakítaniuk az étkezésüket, hogy segítsenek
nekem.
Más, nagyobb horderejű kérdések is kísértettek életemnek ebben a szakaszában:
Találok valaha bárkit, aki szerelmes lesz belém? Hogyan fogom eltartani őt és a gyerekeinket? Hogyan védem meg őket, ha
veszélyben vannak?
A legtöbb embernek támadnak hasonló gondolatai. Talán te is elgondolkodtál már rajta egyszerkétszer, hogy lesz-e tartós kapcsolatod, nyugodt munkád, biztonságos lakhelyed. Normális és
egészséges, ha előre tekintesz, mert mind így vagyunk képesek továbbfejleszteni az életünk
vízióját. A probléma ott kezdődik, amikor negatív gondolatok zárják el előled a jövőképedet, és
elborítják az elmédet. Én imádkozom, és emlékeztetem magam az Isten igéjére, aki nem hagyja
elfelejtenem, hogy velem van. Ő sosem hagy el. Ő nem feledkezett meg rólam. Általa még a
legrosszabb dolgok is jóvá lesznek végül. Emlékeztetem magam, hogy Isten ígéreteibe kell
kapaszkodnom. Nem számít, mit látok odakint. Tudom, hogy Isten jó. Ha hagyja, hogy valami
rossz történjen, talán nem értem meg, de képes vagyok a jóságába kapaszkodni.
Ellenőrizd a gondolataidat

Ahogy közeledett a tizenegyedik születésnapom, beléptem a bonyolult kamaszkorba, amikor az
agyunk átrendeződik, és furcsa kemikáliák áradnak szét a testünkben. A többi fiú és lány az én
koromban már elkezd járni egymással, én pedig ettől csak még inkább idegennek éreztem magam.
Ugyan, melyik lánynak kellene egy olyan srác, aki még a kezét sem tudja megfogni, vagy táncolni vinni?
Anélkül, hogy tudatában lettem volna, hagytam, hogy ezek a sötét gondolatok és negatív érzelmek
egyre nagyobb súllyal nehezedjenek a lelkemre. Néha késő este törtek rám, amikor nem tudtam
aludni, vagy amikor kifárasztott egy hosszú nap az iskolában. Ismered az érzést: mikor annyira
kimerült és rosszkedvű vagy, hogy úgy érzed, a világ összes súlya a te válladat nyomja.
Mindannyian megélünk rossz napokat, különösen amikor kialvatlanság, betegség vagy egyéb
nehézségek miatt sebezhetőbbek vagyunk.
Senki sem boldog és élénk az ideje minden egyes percében. A komorabb hangulataid
természetesek. Azok is szolgálnak egy célt. Újabb pszichológiai kutatások szerint a sötétebb
hangulat segít, hogy a munkádra kritikusabban és elemzőbb szemmel tekints. Ez a szemszög akkor
hasznos, ha például a bankszámláddal és az adóiddal foglalkozol, vagy ha szöveget szerkesztesz.
Mindaddig, amíg tudatában vagy, és az irányításod alatt tartod az érzelmeidet, a negatív
gondolatok is szolgálhatnak pozitív végeredménnyel. Ha viszont hagyod, hogy az érzelmeid
irányítsák a tetteidet, azzal azt kockáztatod, hogy depresszióba süllyedsz, és önpusztító
viselkedésre ragadtatod magadat.
A kulcs abban rejlik, hogy ne hagyd, hogy lesújtson vagy magával ragadjon bármilyen negatív
érzelem vagy levertség. Szerencsére megvan hozzá a képességed, hogy változtass a hozzáállásodon.

Például úgy is dönthetsz, hogy megnyomod a „KI" gombot, amikor azt észleled, hogy negatív
gondolatok cikáznak a fejedben. Én méltányolom azokat is, és megértem, honnan erednek, de
koncentrálj inkább a megoldásokra a problémáid helyett. Hittanóráról eszembe jutott egy kép
„Isten fegyverzetéről", mely a jámborság páncélját, az igazság övét, a hit pajzsát, a lélek kardját és
az üdvösség sisakját foglalja magában. Azt tanították, hogy egy keresztény fiúnak csak ezekre van
szüksége. Isten igéjére úgy tekintek, mint a kardra, melynek segítségével szembeszállok a negatív
gondolatokkal. E kard a Biblia. De a hit pajzsát is fel kell tartanod, hogy megvédd magad.
A kétségek kútja

Hagytam, hogy az aggodalmaim és a félelmeim úrrá legyenek rajtam a kamaszkornak abban a
kritikus szakaszában, amikor az önérzet és az énkép oly sokat számít. Minden, ami rossz volt
bennem, maga alá gyűrt minden jót.
Én húztam a rövidebbet. Hogyan lesz nekem valaha normális életem munkával, feleséggel és
gyerekekkel? Mindig teher leszek a környezetemben élők számára.
Sosem rokkantam meg, amíg el nem veszítettem a reményt. Higgy nekem: elveszíteni a reményt
sokkal rosszabb, mint ha nincsenek végtagjaid. Ha már éltél át bánatot vagy depressziót, tudod,
mennyire pocsék érzés a kétségbeesés. Dühösebbnek, sérültebbnek és zavartabbnak éreztem
magam, mint bármikor előtte.
Istenhez fohászkodván azt kérdeztem, miért nem tudta megadni nekem, amit mindenki másnak
osztogat.
Valami rosszat tettem? Ezért nem válaszolsz azon imáimra, melyekben karokért és lábakért könyörgök Hozzád? Miért nem
segítesz rajtam? Miért hagyod, hogy szenvedjek?
Sem Isten, sem az orvosaim nem tudták megmagyarázni, miért születtem karok és lábak nélkül.
Csak még rosszabbul éreztem magam, hogy nem kapok magyarázatot, pedig még egy
tudományossal is beértem volna. Egyfolytában az járt a fejemben, ha lenne valami oka, ami akár
lelki, akár orvosi vagy akármi, akkor könnyebben megbirkóznék vele. A fájdalmam se lenne
akkora.
Rengetegszer voltam annyira magam alatt, hogy nem akartam iskolába menni. Pedig az
önsajnálattal azelőtt nem volt baj. Egyfolytában azon törtem magam, hogy legyőzzem a
fogyatékosságomat, hogy normális tevékenységeket űzzek, hogy úgy játsszam, mint a többi
gyerek. A szüleimet, a tanáraimat és az osztálytársaimat legtöbbször lenyűgöztem az
eltökéltségemmel és az önellátásommal. Odabent azonban sérelmeket rejtegettem.
Gyerekként lelki életre neveltek. Mindig eljártam templomba, és hittem az imában és Isten
gyógyító erejében. Jézus annyira lenyűgözött, hogy amikor leültünk vacsorázni, magamban
elmosolyodtam, mert úgy gondoltam, hogy ott van velünk az asztalnál, és az üres székben ül,
miközben eszünk. Karokért és lábakért imádkoztam, s mikor nem kaptam meg, megharagudtam
Istenre.
Így fohászkodtam:
— Isten, ha adsz nekem kezet és lábat, körbejárom a világot, és terjeszteni fogom a csodát.
Szerepelni fogok a tévében, és mindenkinek elhíresztelem, mi történt, hogy a világ láthassa Isten
hatalmát. — Emlékszem erre az imámra is: — Istenem, én tudom, hogy Te teremtettél engem
ilyennek, ezért éppúgy adhatsz is kezet, lábat, s a csoda majd bizonyságot ad az embereknek a
hatalmadról és a szeretetedről.

Egy időben azt vártam, hogy egyszer csak majd felébredek reggel, és lesz karom meg lábam.
Emlékszem, úgy véltem, egyszerre megelégednék egy karral vagy egy lábbal is. Kisfiú voltam, aki
úgy gondolta, rájött, mi végre teremtette az Isten. Azt mondtam neki, megértettem, és hajlandó
vagyok végigcsinálni a részemet. Nem csodafiú akartam lenni. Úgy hittem, felfedeztem az
életcélomat, ami az, hogy Isten társául szegődöm egy csodában, hogy a világ végre felismerje,
hogy Ő létezik. Gyerekként megtanultam, hogy Isten sokféleképpen szól hozzánk. Úgy éreztem,
majd úgy válaszol, hogy egy érzéssel tölti meg a szívemet, de ott csak némaság honolt. Semmit
sem éreztem.
A szüleim azzal nyugtattak:
- Csak Isten a megmondhatója, miért így születtél. Aztán megkérdeztem Istent magam is, de Ő
nem árulta el. Ezek a be nem teljesített kérések és a megválaszolatlan kérdések mélyen
megsebeztek, mert azelőtt oly közel álltam Istenhez.
Más megpróbáltatásokkal is szembe kellett néznem. Ezerhatszáz kilométerrel északabbra
költöztünk a partvonalon, Queenslandbe, távol a hatalmas családunktól. Ki kellett bújnom a
nagynénik, nagybácsik és a huszonhat unokatestvér oltalmazó menedékéből. A költözéssel járó
nehézségek a szüleimet is megviselték. A támogatásuk és a szeretetük ellenére képtelen voltam
lerázni azt az érzést magamról, hogy óriási terhet jelentek a számukra.
Olyan volt, mintha sötét szemellenző lenne rajtam, és egyáltalán nem látnám az élet fényeit. Már
nem láttam a lehetőségét, hogy bármi hasznára lehessek bárkinek. Úgy éreztem magam, mint egy
tévedés, egy szörnyszülött, mint Isten elfeledett gyermeke. Apu és anyu mindent megtettek, hogy
máshogy lássam. Felolvastak nekem a Bibliából. Elvittek a templomba. De mégse tudtam túltenni
magam a fájdalmamon és a dühömön.
Persze voltak fényesebb pillanatok is. A vasárnapi iskolában nagy örömmel énekeltem együtt az
osztálytársaimmal:
Jézus szereti a kisgyermekeket, a világ összes gyermekét, vöröset és sárgát, feketét és fehéret, hisz mind értékesek a szemében, és
Jézus szereti a világ apróságait.
Ahogy körbevettek azok, akik támogattak és szerettek, nagyon a szívembe zártam ezt az éneket.
De amikor aztán elfáradtam, vagy nem éreztem jól magam, a sötét gondolatok újra megjelentek.
Csak ültem a kerekesszékemben, a játszótéren és azon agyaltam:
Ha engem is úgy szeret, mint az összes többi gyereket, akkor miért nem adott nekem kezet és lábat?
A vasárnapi iskolában a tanáraim azt tanították, hogy Isten valamennyiünket szereti.
A gondunkat viseli. Én hinni akartam ebben, de abban az időszakban csalódottan így
gondolkodtam:
Ha Isten tényleg szeret, akkor miért teremtett engem annyira másnak, mint a többi gyereket?
Aztán ezek a gondolatok már napközben és egyébként boldog körülmények között is kezdtek
előtérbe tolakodni. Egyik nap azt figyeltem, ahogy anyu főz, ami általában megnyugtatott és
ellazított, de hirtelen azon kaptam magam, hogy muszáj levetnem magam a magas konyhapultról.
Lenéztem, és azon gondolkodtam, hogy megteszem, de a félelem legyőzte a kétségbeesésemet, és
leálltam. Kétségekkel és azzal a tudattal küzdöttem, hogy az én életem már mindig nehéz lesz.
Istennek nem igazán akaródzott válaszolni az imáimra. Ahogy figyeltem a konyhában
édesanyámat, rádöbbentem, hogy nem akarok itt lebzselni, és teher lenni az én szerető anyám
számára.

Ahogy ücsörögtem a pulton, ezek a negatív gondolatok végül maguk alá gyűrtek. Azon kaptam
magam, hogy azon agyalok, milyen szögből lenne a legjobb, hogy biztosan kitörjem a nyakamat,
és meghaljak. Aztán lebeszéltem magam az egészről, leginkább azért, mert ha mégse sikerült volna
megölnöm magam, nem akartam magyarázkodni, hogy mitől voltam ennyire kétségbeesve. Az a
tény viszont, hogy ennyire közel jártam ahhoz, hogy ártsak magamnak, megijesztett. Be kellett
volna számolnom édesanyámnak a gondolataimról, de zavarban voltam. Nem akartam
megijeszteni.
Fiatal voltam, és hiába vettek körül szerető emberek, nem szólítottam meg őket, hogy beszéljek az
érzéseimről. Volt menedékem, de nem használtam ki, és ez hiba volt.
Ha komor hangulat tör rád, nem muszáj egyedül elbánnod vele. Azok, akik szeretnek, nem
éreznek tehernek. Segíteni akarnak neked. Ha úgy érzed, hogy nem bízol bennük, fordulj
hivatásos pszichológushoz az iskolában, a munkahelyeden, a közösségedben. Nem vagy egyedül!
És sem voltam egyedül. De ezt csak most látom, és nem akarom, hogy te valaha olyan közel kerülj
ahhoz, hogy végzetes hibát kövess el, mint én.
Ám engem akkoriban maga alá temetett a reménytelenség. Úgy döntöttem, csak úgy vethetek
véget a szenvedésemnek, ha végzek magammal.
Hajszálon múlt

Egyik délután, a suli után megkérdeztem édesanyámat, berakna-e a fürdőkádba, hadd ázzam egy
kicsit. Megkértem, hogy zárja be az ajtót, ha kimegy. Aztán a fülemmel a víz alá merültem, és
abban a csendben igen súlyos gondolatok futottak át az agyamon. Előre elterveztem, mit akarok
csinálni.
Ha Isten nem szabadít meg a kínomtól, és nincs célja az életemnek... ha csak azért vagyok e világon, hogy elutasítás és magány
legyen a jussom... teher vagyok mindenki számára, és nincs jövőm... véget kellene vetnem az egésznek most.
Mint már említettem, amikor arról beszéltem, hogy tanultam meg úszni, most is a hátamon
lebegtem, levegővel teli tüdővel. Megpróbáltam felmérni, mennyi levegőt tartsak a tüdőmben,
mielőtt átfordulok.
Tartsam bent a levegőt, mielőtt átfordulok? Szívjam tele teljesen a tüdőmet, vagy csak félig? Vagy csak ürítsem ki a tüdőmet,
és forduljak át?
Végül csak átfordultam, és az arcomat a víz alá mártottam. Ösztönösen visszatartottam a levegőt, s
mivel a tüdőm erős volt, továbbra is a víz felszínén lebegtem, ami jó hosszú időnek tűnt.
Amikor elfogyott a levegőm, hanyatt fordultam ismét.
Én ezt nem tudom megtenni.
De a sötét gondolatok csak nem hagytak nyugodni: Ki akarok szabadulni innen. El akarok tűnni.
A levegő java részét kifújtam a tüdőmből, és ismét hasra fordultam. Tudtam, hogy legalább tíz
másodpercig vissza tudom tartani a levegőt, ezért elkezdtem visszafelé számolni: ...10 ...9 ...8
...7 ...6 ...5 ...4 ...3 ...
Miközben számoltam, bevillant egy kép az agyamba, ahogy apu és anyu a síromnál áll és sír. A
hétéves öcsémet, Aaront is láttam, hogy sír. Mindannyian zokogtak, és azt mondogatták, hogy az
ő hibájuk, s hogy többet kellett volna tenniük értem.

Ki nem állhattam a gondolatot, hogy úgy hagyjam itt őket, hogy egész hátralévő életükben
felelősnek érezzék magukat a halálom miatt.
Önző vagyok.
Visszapördültem, és vettem egy hatalmas levegőt. Nem tudtam megtenni.
Képtelen voltam itthagyni a családomat a veszteség és a bűntudat ekkora terhével, ugyanakkor a
gyötrelmem elviselhetetlen volt. Aznap este a közös hálószobánkban azt mondtam Aaronnak:
- Azt tervezem, hogy öngyilkos leszek, ha betöltöm a huszonegyedik születésnapomat.
Úgy gondoltam, a gimnáziumot végig tudom csinálni, talán még az egyetemet is, de azon túl
egyszerűen nem tudtam elképzelni magamat. Nem hittem, hogy valaha tudnék állást szerezni,
vagy meg tudnék nősülni, mint bárki más. Miféle nő akarna hozzámjönni? Így a huszonegyedik
életévem az út végét jelentette számomra. Annyi idős koromban persze az is nagyon távolinak
tűnt.
- Elárulom apunak, hogy mit mondtál - felelte a kisöcsém.
Arra kértem, hogy ne mondja el senkinek, majd behunytam a szemem, hogy aludjak. A következő
dolog, amire emlékszem, az volt, hogy érzem, ahogy apám súlya az ágyamra nehezedik.
— Mi ez az egész, hogy meg akarod ölni magad? — kérdezte.
A hangja szelíd volt és bizalmas. És elkezdett beszélni nekem a sok jó dologról, ami rám vár. S
miközben beszélt, a hajamat simogatta. Mindig szerettem, ha ezt csinálja.
— Ránk mindig számíthatsz — nyugtatott. — Nem lesz semmi baj. Megígérem, hogy ránk mindig
számíthatsz. Minden rendben lesz, fiam.
Néha egy szerető érintés és egy törődő pillantás is elég, hogy egy gyermek nyugtalan szívét és
zaklatott elméjét csillapítsa. Abban a pillanatban az is elég volt, hogy hallgattam édesapám
bátorítását, hogy nem lesz baj. Vigasztaló hangja és érintése meggyőzött, hogy megtaláljuk majd
számomra az utat. Minden fiú bízni akar az apjában, és aznap éjszaka ő adott nekem valamit,
amibe kapaszkodhattam. Semmi sem fogható ahhoz, ahogy egy apa biztatja a gyermekét. Apám az
ilyen dolgokban nagylelkű volt, és kiválóan ki tudta fejezni a szeretetét és a támogatását
valamennyiünk felé. Még mindig nem tudtam, hogy fognak kialakulni a dolgaim, de mivel apu azt
mondta, hogy ki fognak, én hittem neki.
A beszélgetésünk után mély álomba merültem. Alkalmanként továbbra is voltak rossz napjaim és
éjszakáim. Sokáig csak a szüleimben bíztam, és a reménybe kapaszkodtam, mielőtt még bármiféle
elképzelés gondolatot öltött volna bennem, hogy mihez kezdjek az életemmel. A kétségek és a
félelem olykor-olykor pillanatokra vagy hosszabb időszakokra továbbra is rámtörtek, de szerencsére a legmélyebb pontot ezzel letudtam. Még most is elfog a rosszkedv néha, mint bárki mást, de
azután már soha többé nem fontolgattam, hogy öngyilkos leszek. Ha visszatekintek arra a
pillanatra, és eltöprengek az azóta eltelt életemen, csak hálával tartozom Istennek, hogy
megmentett a kétségbeeséstől.
Kapaszkodj a reménybe

Szerencsésnek érzem magam, hogy oly sok embert szólíthattam meg a remény üzenetével a
huszonnégy országban tartott előadásaimon, a DVD-ken és a több milliónyi YouTube megtekintés
folytán. Ennek ellenére nehéz belegondolnom, mennyi örömről mondtam volna le, ha eldobom
magamtól az életet tízéves koromban. Lemaradtam volna arról a rendkívüli lehetőségről, hogy
Indiában 120 000, egy kolumbiai arénában 18 000, és egy ukrajnai égiháború közepette 9 000
emberrel oszthassam meg a történetemet, és mindarról, amit belőle tanultam.

Idővel megértettem, hogy bár azon a sötét napon nem vetettem el az életemet, Isten elvette.
Fogta az életemet, és több értelemmel, több céllal és több örömmel töltötte meg, mint amit egy
korlátolt látású tízéves kisfiú valaha megérthetett volna.
Ne kövesd el azt a hibát, amit én majdnem megtettem!
Ha 1993-ban tizenöt centiméter mélyen, arccal előre a víz alatt maradok, véget vethettem volna
ugyan az ideiglenes szenvedésemnek, de milyen áron? Az a kétségbeesett gyermek valószínűleg
sosem válhatott volna azzá a jókedvű férfivá, aki a hawaii partoknál óriás tengeriteknősökkel
úszik, Kaliforniában szörfözik, vagy Kolumbiában búvárkodik. De ami ezeknél a kalandoknál is
fontosabb: talán sosem lehettem volna hatással arra a rengeteg életre.
Én csak egy aprócska példa vagyok. De végy egy igazi hőst, például Teréz anyát, Mahatma
Gandhit vagy Martin Luther King tiszteletest, és láthatod, hogy nekik megannyi hányattatást
kellett kiállniuk - börtönt, erőszakot, vagy akár fenyegetően közeli halált —, de mindvégig
kapaszkodtak a hitükbe, hogy az álmuk győzedelmeskedhessen.
Mikor negatív gondolatok és rosszkedv tör rád, ne felejtsd el, hogy választhatsz. Ha segítségre van
szükséget, kérj segítséget! Nem vagy egyedül. Választhatod, hogy jobb napokat idézel magad elé,
és választhatod, hogy cselekedni fogsz, hogy valóra váltsd őket.
Gondolj bele, mivel találtam szembe magam kisfiúként, és nézd meg az életemet most! Ki tudja,
mily nagyszerű napok és csodás teljesítmények várnak rád? Ki tudja, hány életet jobbá tehetünk
azáltal, hogy csodául szolgálunk valaki másnak? Jöjj hát velem, a férfival, kinek se karja, se lába,
induljunk el együtt a reményteli jövő felé!

3. SZÍVED TELJES BIZONYOSSÁGÁVAL
A Biblia a hitet úgy határozza meg, mint a remélt dolgok lényegét, és a nem látott dolgok
bizonyságát. Te és én nem élhetünk hit nélkül, anélkül, hogy ne bíznánk valamiben, amire nincs
bizonyítékunk. Leggyakrabban a vallásos meggyőződés kapcsán beszélünk a hitről, ám a hitnek
rengeteg típusa van, melyek részei a mindennapoknak. Keresztény emberként az életemet az
Istenbe vetett hitem szerint élem. Annak ellenére, hogy nem látom vagy érinthetem meg Őt, a
szívemben tudom, hogy létezik, s a jövőmet az Ő kezébe helyezem. Nem tudom, mit hoz a jövő,
de mivel hiszek Őbenne, tudom, hogy ki hozza a jövőt.
Ez a hit egyik formája. Életem rengeteg területét áthatja a hit. Elfogadom, hogy vannak bizonyos
elemei, melyeket nem láthatok, nem érinthetek meg vagy nem érzékelhetek, de akkor is hiszek
bennük. Hiszek benne, hogy az oxigén létezik, és elhiszem, hogy a tudománynak igaza van,
amikor azt állítja, hogy szükségünk van rá, hogy életben maradjunk. Az oxigént viszont nem
látom, nem tudom megérinteni, sem érzékelni. Csak onnan tudom, hogy létezik, mert én is itt
vagyok. Ha életben vagyok, akkor minden bizonnyal azt lélegzem be, szóval az oxigén
valószínűleg létezik, nem igaz?
Épp ahogy az oxigén szükséges, hogy életben maradjunk, muszáj hinnünk bizonyos láthatatlan
valóságokban, hogy életben maradjunk. Miért? Mert valamennyiünknek kihívásokkal kell
szembenéznie. Előtted is vannak. Előttem is vannak. Viszont az életünkben van olyan időszak,
amikor egyszerűen nem látjuk a kiutat, és itt jön be a képbe a hit.
Nemrégiben kaptam egy e-mailt egy Katie nevű nőtől, akinek abba kellett hagynia a munkáját,
mert egészségügyi problémái voltak, melyek miatt közel húszszor kellett megműteni. Úgy
született, hogy az egyik lábában hiányzott a combcsontja, s ezért amputálni kellett még
csecsemőkorában. Katie, aki most a harmincas éveiben jár és férjezett, elárulta nekem, hogy
gyakran küzdött az olyan kérdésekkel, mint: „Miért pont én?"

Miután megnézte az egyik videómat, Katie rájött, hogy néha egyszerűen nem tudjuk meg, hogy
„Miért?". Bíznunk kell benne, hogy Isten idővel kinyilatkoztatja a nekünk szánt tervét. De addig is
muszáj hinnünk.
— Tiszta szívből köszönöm. Most már hiszek benne, hogy én is, akárcsak te, Isten kiválasztottja
vagyok — írta. - Egy nap, remélem, rámragyog az a megtiszteltetés, hogy személyesen is
találkozhatok veled, hogy átölelhesselek és megköszönhessem, hogy segítettél kinyitni a szemem,
hogy meglássam a fényt.
Katie csak azután lelt erőre és reményre, miután hinni kezdett abban, amit nem láthat, vagy nem
érthet meg. A hit pontosan így működik. Megpróbáltatásokkal találod szembe magad, melyek
kezdetben leküzdhetetlennek tűnnek. S miközben a megoldásra várunk, lehet, hogy csupán a
hitbe kell kapaszkodnunk, mert néha annak a reménye, hogy lesz megoldás, átsegít a legsötétebb
pillanatokon.
Lehet, hogy nem tudok bizonyítékkal szolgálni mindarról, amiben hiszek, de szívem teljes
bizonyosságával úgy érzem, hogy sokkal közelebb lehetek az igazsághoz azáltal, ha hiszek, mint
azáltal, ha kétségek gyötörnek. Minden évben iskolások ezreihez beszélek, s velük gyakran
olyasmiben kutakodunk a hit fogalma után, amiben mi magunk nem láthatjuk. (A kicsik néha egy
kissé félnek tőlem eleinte. Nem tudom, miért, hisz nagyjából ugyanolyan magasak vagyunk. Azt
szoktam mondani nekik, hogy a koromhoz képest kisnövésű vagyok.)
Addig viccelődöm, amíg megszoknak. Amint hozzászoknak ahhoz, hogy nincsenek végtagjaim,
azt látom, hogy a legtöbb srácot egyszerűen lenyűgözi az apró bal lábam. Amikor látom, hogy
mutogatnak felé, vagy bámulják, elkezdek vele integetni feléjük, és mondok valami vicceset az „én
kis csirkecombomról". Ezen mindig elkezdenek mosolyogni, mert a leírás eléggé találó.
Ezt a megjegyzést először a húgom, Michelle tette, aki hat évvel fiatalabb nálam. Az öcsémmel,
Aaronnal és a szüleinkkel gyakran mentünk hosszú családi kirándulásokra, ahol a három gyerek
úgy volt összecsomagolva a hátsó ülésen, mint egy rakás fa. A legtöbb apukához hasonlóan a
miénk sem szeretett megállni, ha egyszer végre elindulhatott. Ha megéheztünk, félreérthetetlen
célzásokat tettünk apunak és anyunak.
Amikor már teljesen kiéheztünk, egy kicsit bepipultunk, és úgy tettünk, mintha egymásból
falatoznánk.
Az egyik ilyen kiránduláson Michelle bejelentette, hogy meg akarja rágni az apró bal lábamat,
„mert úgy néz ki, mint egy csirkecomb". Akkor nagyot nevettünk rajta, de el is felejtkeztem erről
a meghatározásról, mígnem néhány évvel ezelőtt Michelle hazahozott egy kutyust. Valahányszor
leültem, a kis kutyakölyök megpróbálta megrágni a lábamat. Arrébb bökdöstem, de csak nem
hagyta abba, és egyre jött, hogy megrágcsálja.
- Látod, még mindig úgy néz ki, mint egy csirkecomb, még a kiskutyám is annak látja! — mondta
Michelle.
Imádtam! Azóta ezt a történetet elmesélem a kisiskolásoknak tartott előadásaimon. De amikor
bemutatom nekik a bal lábamat, megkérdezem a gyerekeket, hogy szerintük egy lábam van-e.
Ezzel aztán mindig felizgatom őket, mert csak egy lábat látnak, de ugye úgy lenne értelme a
kérdésnek, ha valójában kettő lenne.
A legtöbb kissrác beéri azzal, amit lát. Általában azt mondják, hogy szerintük csak egy lábam van.
De aztán bemutatom nekik „Öcsköst", a még kisebb jobb lábamat, amit normális esetben
eltakarok. Néha azonban azzal sokkolom őket, hogy kidugom a jobb lábamat, és elkezdem
tekergetni. Ők meg általában sikoltozni meg visítani kezdenek. Vicces, mert a gyerekek annyira
őszinték. Minden további nélkül elismerik, hogy látniuk kell, hogy higgyenek benne.
Aztán elkezdem őket bátorítani, épp ahogy most téged is bátorítalak, hogy az életed tele van
lehetőségekkel. A nehéz időkben is az a kulcsa, hogy tovább lépj, hogy mindig hagyd, hogy az

kalauzolja az életről szőtt látomásodat, amit el tudsz képzelni, ne pedig az, amit látsz. Ezt hívják
hitnek.
Higgy a repülésben!

A képzeletem Istentől származik. Megbízom Benne. Teljes bizonyosság van a szívemben afelől,
hogy karok és lábak nélkül is csodás életem lehet. Hasonlóképpen neked is erezned kell, hogy
semmi sem elérhetetlen számodra. Higgy benne, hogy ha mindent megteszel, amit csak lehet,
hogy elérd az álmaidat, annak meglesz a jutalma.
Néha a hitünknek is ki kell állnia a próbát, mielőtt a keményen végzett munkánk kifizetődik. Ez
akkor jutott eszembe, amikor 2009-ben előadáskörúton voltam Kolumbiában, Dél-Amerikában.
Kilenc városba kellett ellátogatnom tíz nap alatt. Mivel igen nagy távolságot kellett megtenni
rövid idő alatt, a turnészervező kibérelt egy kisrepülőgépet, amivel városról városra utazhattunk.
Nyolcan voltunk a fedélzeten a két pilótával együtt; mindkettejüket Miguelnek hívták, és egyikük
sem igazán beszélt angolul. Az egyik repülőút alkalmával az utasfülkében mindenki megriadt,
amikor meghallotta a repülőgép komputerének automatikus figyelmeztetését: „Húzd fel, húzd
fel!" Ám a riasztás angolul hangzott el!
A géphang a gyors süllyedésünkkel összhangban egyre sürgetőbben folytatta a figyelmeztetést, és
szakadatlanul közölte a gép utazási magasságát. „180 méter!" „150 méter!" „120 méter!" S
mindeközben egyfolytában beszúrta a pilótáknak a parancsot: „Húzd fel! Húzd fel!"
Senki sem esett pánikba, de az utasfülkében a hangulat nem kevéssé volt feszült. Megkérdeztem a
gondozómat, hogy szerinte nem kellene-e lefordítanunk a fedélzeti komputer figyelmeztetését
angolról spanyolra Miguel Egy és Miguel Kettő kapitányoknak.
- Szerinted tényleg nem tudják, hogy csökken a magasságunk? — kérdezte.
Nem tudtam, mit gondoljak, de mivel úgy tűnt, hogy ez senkinek sem probléma, követtem a
példájukat, és próbáltam nem bepánikolni. Megkönnyebbülésemre hamarosan biztonságban földet
értünk. Később, mikor a tolmácsaink megemlítették a pánikhangulatunkat a pilótáknak, nagyot
nevettek.
- Tudjuk, mit mondott a komputer, de amikor landolunk, oda se bagózunk rá - felelte Miguel
Kettő a tolmács segítségével. — Jobban kéne hinned a pilótáidban, Nick!
Oké, elismerem, egy pillanatig megkérdőjeleztem a repülő Miguelekbe vetett bizalmamat.
Legtöbbször azonban nyugodt vagyok, hogy Isten vigyáz rám és az életemre. Bizonyítékul el is
árulom neked, mennyire erős a hitem: A szekrényemben tartok egy pár cipőt! Tényleg hiszem,
hogy egy nap majd lehetségessé válik, hogy hordhatom azt a cipőt, és sétálhatok benne.
Megtörténhet. De lehet, hogy nem. De hiszek benne, hogy a lehetősége fennáll. Ha el tudsz
képzelni egy jobb jövőt, akkor hinni tudsz benne. És ha hiszel benne, akkor megvalósíthatod.
Korlátok nélküli látomás

Amikor tízévesen átestem a depressziós perióduson, nem voltak testi fájdalmaim. Ugyan nem volt
karom és lábam, de mindenem megvolt ahhoz, hogy azt a gyümölcsöző és teljes életet éljem, amit
élek ma; egyetlen kivétellel. Akkoriban csak abban hittem, amit láttam. Inkább a korlátaim
kötötték le a figyelmemet, mint a lehetőségeim.
Mindannyiunknak vannak korlátai. Én soha nem leszek NBA sztár, de nem baj, mert arra
inspirálhatom az embereket, hogy a saját életükben legyenek sztárok. Nem szabad annak élned,
amid nincs. Inkább élj úgy, mintha bármit megtehetnél, amiről álmodsz. Még ha balszerencse
vagy tragédia ér, gyakran annak is van egy váratlan, teljesen valószínűtlen és abszolúte lehetetlen

haszna, amit valóra kell váltanod. Lehet, hogy nem megy azonnal. Időnként néha eltűnődsz rajta,
mi jó sülhetne ki belőle, de higgy benne, hogy az egész azért történt, hogy jó származzon belőle
— néha a tragédiákból is lehet diadal.
Deszkára fel!

2008-ban Hawaii-on tartózkodtam egy előadás miatt, amikor találkoztam a világklasszis
szörfözővel, Bethany Hamiltonnal. Talán emlékszel rá onnan, hogy elveszítette a bal karját,
amikor megtámadta egy tigriscápa 2003-ban. Még csak tizenhárom éves volt, amikor az történt.
Bethany neve már a cápatámadás előtt is jól ismert volt a szörfösök között, de miután kiheverte
azt a tragédiát, és visszatért a sporthoz - dicsérvén az Istent, és hálát adva a szerencséjéért —,
nemzetközileg is csodálni kezdték bátor szelleméért és csodálatos hitéért. Ma már hozzám
hasonlóan ő is utazgat a földgolyón, és hirdeti a hitét.
A célja, mint mondotta:
— Beszélni akarok az Istenbe vetett hitemről, és mindenkinek a tudomására akarom hozni, hogy
Isten őt is szereti, s el szeretném magyarázni, nekem Isten mennyire gondomat viselte azon a
napon. Elvileg most nem is lehetnék életben, hiszen aznap reggel elveszítettem a vérem hetven
százalékát.
A találkozásunkat megelőzően sosem hallottam a teljes történetét, és nem is sejtettem, hogy ez a
hihetetlen ifjú hölgy mennyire közel járt a halálhoz. Elmesélte, hogy imádkozott, miközben a 45
percnyi távolságban lévő kórházba siettek vele, és hogy suttogta a rohammentős a hit bátorító
szavait a fülébe: — Isten nem hagy el, sosem hagy cserben — mondogatta neki a férfi.
Elég cefetül álltak a dolgok. Mire végre a kórházba értek, és előkészítették őt a műtétre, kiderült,
hogy az összes műtő foglalt. De ki nem találnád, ki mondta le az éppen kezdődő térdműtétjét,
hogy az orvosai megoperálhassák Bethanyt.
Bethany saját apja!
Csodálatos, nem? A műtétjét már előkészítették, és már bemosakodtak, így csak le kellett cserélni
az apát a lányára, és kezdhették is. Az operáció megmentette az életét.
Mivel egészséges, sportos lány volt, akinek hihetetlenül pozitív hozzáállása van, Bethany
hamarabb felépült, mint bármelyik orvosa várta volna. A cápatámadás után három héttel már
ismét szörfözött.
A látogatásunk alatt Bethany elmondta nekem, hogy Istenbe vetett hite juttatta arra a
végkövetkeztetésre, hogy az Ő terve volt, hogy elveszítse a karját. Ahelyett, hogy sajnálni kezdte
volna magát, elfogadta a tényt, és tovább lépett. A világ legjobb szörfözőnői ellen vívott első
versenyén a harmadik helyen végzett — félkarral! Azt állítja, hogy a karja elveszítése sok
szempontból áldásnak bizonyul, mert amikor jól teljesít egy versenyen, azzal más embereknek is
azt sugallja, hogy az életükben nincsenek korlátok!
- Isten meghallgatta azon imámat, hogy hadd legyek az eszköze. Amikor az emberek
meghallgatják a történetemet, Ő szól hozzájuk - állítja. — Sokan azt mondják, hogy közelebb
kerültek Istenhez, hinni kezdtek Istenben, reményt találtak az életükben, vagy ihletet kaptak,
hogy legyőzzék az előttük álló nehézséget. S én dicsérem Istent, amikor ezeket hallom, mert nem
én vagyok az, aki tett értük bármit — Isten az, aki segít nekik. Olyan boldoggá tesz, hogy Isten
tervének a részese lehetek.
Bethany hihetetlen lelkesedése akaratlanul is magával ragad. Kevesen vethették volna a szemére,
ha a cápa támadása után abbahagyta volna a szörfözést. Újra meg kellett tanulnia, hogyan
egyensúlyozzon a szörfdeszkán, de ez sem szegte kedvét. Hitt benne, hogy bár szörnyű dolog
történt vele, jó származik majd belőle.

A hullámokon nyargalni

Ne felejtsd el ennek a bámulatos lánynak a történetét, ha az élet rádveti magát, és kiharap egy
darabot a terveidből és az álmaidból. Mert meg fog történni. Időnként mindannyiunkat ledönt egy
váratlan hullám. Megvan rá az esély, hogy neked nem egy cápa lesz a problémád forrása, de bármi
is dönt le, gondolj erre a bátor, tizenéves lányra, aki nemcsak túlélte a természet egyik
legkegyetlenebb ragadozójának a támadását, hanem eltökéltebb lett, mint valaha, hogy egy
nagyszerű életet éljen.
Bethany annyira megihletett engem, hogy megkértem, segítsen megtennem valamit, amit mindig
is ki akartam próbálni. Megkértem, hogy tanítson meg szörfözni. Legnagyobb meglepetésemre
azonnal felajánlotta, hogy kivisz Waikiki Beach-re.
Marhára feldobott, hogy egy olyan történelmi helyen láthatok neki a szörfözés elsajátításának,
ahol hawaii királyok és királynők lovagoltak először a hullámok tetején. De nem kevésbé voltam
ideges. Miközben Bethany elkezdett nekem egy szörfdeszkát viaszolni, bemutatott Tony Moniz és
Lance Hookano szörfbajnokoknak, akik majd mellénk szegődnek a vízben.
Mint már említettem, ha azon tűnődsz, meg tudod-e tenni mindazt, amit kell, hogy elérd az
álmodat, bízz azokban az emberekben, akik segítő kezet nyújtanak, hogy kalauzaid legyenek. Én
is éppen így tettem, hogy elérjem a célomat. Jobb szörfös cimborákat elképzelni se tudtam volna.
A fűben elkezdték velem gyakoroltatni a deszkán való egyensúlyozást.
Felváltva gyakoroltak velem, tanítottak és felvidítottak. Ahogy az óceán hullámai közé vetettük
magunkat, az az ijesztő gondolat tört rám, hogy kettőnknek csak három végtagja van — ráadásul
az is mind Bethanyé! Hízelgett a gondolat, hogy belőlem is szörfös csóka válik, és a víztől se
féltem, mert jó úszó vagyok, de még a szakértő segítség ellenére sem igazán voltam biztos benne,
hogy a hullámok hátán is fenn tudok maradni a deszkán. Az egyik alkalommal, amikor az oktató
is a deszkámon volt, csináltam egy 360 fokos fordulatot. Máskor pedig szörfözés közben a saját
deszkámról átugrottam Bethanyéra!
Természetesen végül azzal akartam felvágni, hogy egyedül is megpróbálom. Nem tehetek róla.
Nyughatatlan természet vagyok. Végül mindenki egyetértett, hogy készen állok, hogy szólóban
szörfözzek. Hogy segítsenek felállni a sajátomon, ha jön egy hullám, összehajtogatott
törülközőkből csináltak egy kis peremet, amit a deszkám elejére szigetelőszalagoztak, melynek
segítségével magabiztosabban felhúztam magam. Így miután némileg felgyorsultam egy hullám
hátán, a vállamat a törülközőknek támasztva, álló helyzetbe tudtam araszolni. Ahol akarat és
hullám van, ott nincs lehetetlen!
Aznap Waikikin szörfversenyt tartottak, és egy kisebb tömeg kezdett összeverődni, akik minket
figyeltek. Bár ettől csak még idegesebb lettem, a szakértők „bátorítottak":
— Te tényleg ki akarod ezt próbálni a vízben is, haver?
— Haver, lövésem sincs, hogy tudsz egyensúlyozni karok meg lábak nélkül.
— Tudsz úszni, haver? Gyorsabban tudsz úszni, mint egy cápa, haver?
Mikor már kint voltunk a vízen, jobban éreztem magam. Jól úszom, szóval fennmaradni a vízen
nem gond. Bár hajlamos vagyok az elsodródásra, így sosem tudhatom, hol fogok kikötni. Voltak
olyan látomásaim, hogy visszalebegek egész Ausztráliáig, és a szüleim udvarán partra sodródom!
Szuper nap volt. Bethany mellettem volt a vízben, bátorított, de eleinte mindig leestem a
deszkámról, amikor megpróbáltam elkapni egy hullámot és felállni. Hatszor próbálkoztam.
Hatszor sepert le.
Nem adhattam fel. Túl sokan figyeltek. Túl sok kamera pörgött. Nem szerettem volna, ha úgy
töltenek fel a YouTube-ra, mint a fogyatékos srác, aki a második lépésig sem jut el. Mivel
gyerekként sokat gördeszkáztam, kezdtem ráérezni az ízére. Végül a hetedik próbálkozásomra

sikerült elkapni egy nagy hullámot, és felegyenesedtem. Akkora élmény volt, hogy azt is
elárulom, úgy sikoltoztam, mint egy iskoláslány, ahogy álltam a deszkán, ami a part felé tartott.
Mindenki, aki a strandon állt, vidáman kiabált és fütyült nekem, ahogy beszörföztem. Fel voltam
spanolva! Tudtam, mert mindenki azt mondogatta:
— Haver, te teljesen kész vagy!
A következő két órában egyik hullámot a másik után kaptuk, és majdnem húsz menetet sikerült
teljesíteni. Rengeteg fotós volt a parton a verseny miatt, így én lettem az első újonc, akit a Surfer
magazin címlapon hozott le. Miután megszárítkoztam e vízben töltött frenetikus napot követően,
Lance Hookano érdekes megjegyzést tett.
- Ezen a parton töltöttem az egész életemet, de ilyenben még sosem volt részem. Nick az egyik
legpörgőbb hapsi, akivel valaha találkoztam. Imádja ezt. Sós víz folyik az ereiben is — mondta
később Lance egy interjúban. - Kezdem azt hinni, hogy bármi lehetséges.
Raktározd el ezt a gondolatot: Bármi lehetséges. Amikor úgy érzed, hogy elsöpör és ledönt egy
hatalmas kihívás, higgy benne, hogy bármi lehetséges. Talán pillanatnyilag nem látod belőle a
kiutat. Lehet, hogy úgy érzed, az egész világ összefogott ellened. De hidd el, a körülmények
megváltozhatnak, megoldás születhet, váratlan helyről segítség érkezhet, és onnantól kezdve
bármi lehetséges!
Ha egy kar- és lábnélküli faszi képes megtanulni szörfözni a világ egyik legkeményebb strandján,
akkor számodra igenis bármi és minden lehetséges!
A hit gyökeret ereszt

A Biblia egyik legismerősebb története a magvető példázata. A szántóvető elveti a magokat,
közülük némelyik az útra hull, ahol a madarak felcsipegetik, némelyek köves talajra esnek, ahol
nem képesek gyökeret ereszteni, mások pedig tövises gyom közé hullanak, amik megfojtják őket.
Csak a jó talajra vetett magok képesek megnőni és termést hozni, s utána sokkal több magot hozni,
mint amennyit eredetileg elvetettek.
Az életben nemcsak megkapjuk a magokat, hanem szívünk „jó talajában" kell tartanunk azokat.
Ha a megpróbáltatások kedvünket is szegik, forduljunk a jobb élet lehetőségével kecsegtető álmok
felé. Ez a cselekedetünk úgy szolgál majd az eljövendő valóságunk számára, mint a mag. A hitünk
a termő talaj, mely szárba szökkenti azokat a magokat.
Azok, akik szerettek engem, állandóan bátorítottak. Magvakat vetettek a szívembe. Biztosítottak
róla, hogy olyan tehetségem van, ami mások hasznára válik. Néhanap hittem nekik. Máskor nem.
Mégsem mondtak le rólam. Tisztában voltak vele, hogy néha az útburkolatra szórták a vetést,
vagy a gyom közé. Mégis hittek benne, hogy a magjuk gyökeret ereszt.
Még mindig a fülemben cseng, ahogy a családom minden reggel elveti a magokat, mikor elindulok
az iskolába.
- Legyen szép napod, Nicholas! Tedd meg, ami tőled telik, és Isten megteszi a többit!
Voltak olyan napok, amikor azt gondoltam: Persze, persze, Istennek elég rossz a humora, mert biztos vagyok
benne, hogy ma is engem fognak gyötörni a játszótéren.
Naná, hogy amint begurultam az iskolaudvarra a kerekesszékemben, akadt egy suttyó, aki rögtön
megjegyezte, hogy lapos a gumim, vagy kellenék a könyvtárban ajtó támasztéknak. Marhára vicces.
Azokon a napokon, amikor elvették a bátorságomat, a szüleim támogató szavai kemény talajra
hullottak. Esély sem volt, hogy vigaszt leljek bennük, mert annyira nekikeseredtem a helyzetem
miatt.
A fürdőkádas szerencsétlenkedésemet követő hónapokban és években a bátorításuk egyre inkább
termékeny talajra talált. Részben azért, mert az eltökéltségemmel és a közvetlen

személyiségemmel meghódítottam az osztálytársaimat. Még mindig voltak rossz napjaim, de már
lényegesen kevesebb.
Az egyik nagyszerű, motiváló író, Norman Vincent Peale mondta:
— Légy lehetőségpárti! Nem számít, milyen komor az életed, nézz magad elé, és vedd észre a
lehetőségeidet! Mindig vedd észre őket, mert mindig vannak!
Lehet, hogy nem vagy presbiteriánus vagy Rotary klubtag, de még mindig lehetsz a Lehetőségpárt
tagja. Mi lenne veled, ha nem hinnél az előtted álló lehetőségekben? Mi lenne valamennyiünkkel?
A jövőbe vetett hitünkből meríthetünk lendületet. Hiszen az lendít át az elkerülhetetlenül elénk
kerülő nehéz időkön, elbátortalanodáson és kétségbeesésen.
Lehetőségpárti hajlamaim már korán megmutatkoztak az életemben. Hat- vagy hétéves lehettem,
amikor megírtam és illusztráltam az első könyvemet. A címe az volt, hogy A szárny nélküli unikornis.
Nem nagy talány, hogy miből merítettem az ötletet, de azért meg kell hagyni, hogy a saját
életemből vett kis példázatom így is szép üzenettel szolgál a hitről. (Nyugi. Rövid. Csak hatéves
voltam, amikor írtam.)
Volt egyszer egy unikornismama, akinek volt egy babája. Mikor az unikornis megnőtt, nem volt szárnya.
Az unikornismama így szólt:
— Mi történhetett a szárnyával?
Amikor az unikornis sétálni indult, repülő unikornisokat látott az égen. Aztán egy kisfiú odament az unikornishoz, és azt
mondta:
— Mi történt a szárnyaddal? Az unikornis így válaszolt:
— Nekem nem nőtt szárnyam, kisfiú. Aztán a kisfiú azt mondta:
— Megpróbálok műanyag szárnyakat csinálni neked. Egy órába telt, mire elkészült a műanyag szárnyakkal. Amikor a kisfiú
végzett, megkérdezte az unikornist, hogy felülhet-e a hátára, mire az unikornis azt felelte a kisfiúnak:
— Igen, fel.
Így nyargalni indultak, s az unikornis elkezdett repülni, és felkiáltott:
— Működik! Működik!
Amikor az unikornis abbahagyta a repülést, a kisfiú leszállt a hátáról. Aztán az unikornis visszarepült az égre.
A kisfiú azt mondta az unikornisnak:
— Gratulálok, unikornis!
A kisfiú hazament. Elmesélte az anyukájának, a két nővérének és az öccsének, mi történt az unikornissal.
Az unikornis pedig boldogan élt, míg meg nem halt. Vége
Mindannyian boldogan akarunk élni, míg meg nem halunk. Még ha úgy is érzed, hogy el tudsz
bánni a nehéz időkkel, és meg tudod menteni a jó napokat, akkor sem kerülheted el a csalódást.
De mindig a happy end legyen a célod. Miért ne azt tűznéd ki magad elé?
A gyümölcsöző türelem

Az Élet Végtagok Nélkül nevű csapatom segített megszervezni a World Outreach Tour című
világturnét 2008-ban, melynek során tizennégy országba látogattam el. A tervezés korai
szakaszában megállapítottuk a költségvetést, és gyűjtőkampányba kezdtünk, hogy fedezni tudjuk a
turné költségeit. Akkoriban a csapatban nem dolgoztak hivatásos adománygyűjtők, és messze
alulmaradtunk a célunkhoz képest. Körülbelül az egyharmadát gyűjtöttük össze annak, amire
szükségünk volt. Én viszont előretörtem, és elkezdtem a turnét Kolumbiában, Ukrajnában,
Szerbiában és Romániában. Amikor hazatértem, a tanácsadóimat nyugtalanította, hogy nem áll
rendelkezésünkre a szükséges alap, hogy folytathassuk a körutat.

Batta nagybátyám sikeres üzletember Kaliforniában, és a bizottságom tagja. Hozott egy olyan
vezetői döntést, amivel a hátralévő turném két fő állomását törölte. Nem a pénz volt az egyedüli
oka.
— Egyre több olyan jelentést kapunk, hogy nem biztonságos Indiába és különösen Mumbaiba és
Indonéziába utazni a lázongások miatt — mondta. — Mivel a büdzsé szempontjából egyébként is
szűken vagyunk eleresztve, úgy gondolom, bölcsebb lenne azokat az országokat máskor
meglátogatni.
A nagybátyám nagyon bölcs ember, így nem vitatkoztam vele. Azt mondtam, hiszek neki. Egy
floridai előadásom alkalmával aztán 450 önkéntes csupán arra kellett, hogy a hatalmas tömeget
kézben tartsa. Azért mentem oda, hogy motiváljam őket, de a közönségem töltött fel engem a
lelkesedésével. A Kaliforniába tartó visszaúton hihetetlenül megihletett a floridai fogadtatásom, és
ellenállhatatlan szükségét éreztem, hogy a tervek szerint folytassam a világturnét.
Újra és újra útmutatásért fohászkodtam. Úgy éreztem, a szűk költségvetésünk és a veszély ellenére
is el kell mennem Indiába és Indonézába. Hittem benne, hogy jó szolgálatot tehetünk másoknak, a
többi pedig már megy magától. Batta nagybácsi meghívott az otthonába vacsorára, hogy
elcsevegjünk azon tervemről, hogy a hitre, nem pedig az adományokra alapozva kívánom
folytatni a körutat.
Ahogy a vacsora közben beszélgettünk, nagyon lobbanékony lettem a kialakult helyzet kapcsán.
Egyszerűen borzasztó erősen éreztem, hogy meg kell tennem. Batta nagybácsi megért engem és
azon vágyamat, hogy annyi emberhez juttathassam el az üzenetet, amennyihez csak tudom.
— Várjuk meg, hova vezet bennünket az Úr a következő pár hét során - mondta türelmesen.
Ha kihívással kerülsz szembe, nem adod fel. És nem is futamodsz meg előlük. Felméred a
helyzetet, megoldásokat keresel, és bízol benne, hogy bármi történjék is, végül minden jóra
fordul. A türelem alapvető lényegű. Elveted a magokat. Kiállod a viharokat. Kivárod az aratást. Ha
akadályba ütközöl, többnyire nem követsz el ostobaságot. Nem mész fejjel a falnak. Nem hátrálsz
meg legyőzötten. A legjobb megoldást keresed, miközben hiszel benne, hogy minden akadálynak
célja van.
Amikor nem gyűlt össze a teljes összeg a világturnénkhoz, nem indultunk neki, hogy olyan pénzt
költsünk, ami nem is áll rendelkezésünkre. Imádkoztunk. Megoldásokat kutattunk. Hittünk
benne, hogy ha az ajtó egyelőre zárva is marad, másnap talán majd egy újabb lehetőségre tárul ki.
Nagyon lényeges, hogy ne felejtsd el, mindig találsz megoldást, ha keresed. Az is lehet, hogy majd
a valósághoz kell igazítanod a célodat. De amíg lélegzel, emlékezz rá, hogy a lehetőségek mindig
adottak.
És ha már itt tartunk: azon imáinkra, hogy mi módon finanszírozzuk a turné hátralévő részét,
nem kaptunk választ, viszont mesés események láncolata kezdett kibontakozni.
Néhány nappal a Batta nagybácsinál elköltött vacsora után egy Bryan Hart nevű fickó, aki hallotta
a floridai előadásomat, felhívott, és felajánlott az alapítványunknak egy nagyobb pénzösszeget.
Aztán az indonéz kapcsolatunk felhívott, és azt mondta, kibéreltek nekünk Hong Kongban két
stadiont. Azt ígérték, hogy fedezni fogják a költségeinket, ha elmegyünk.
Két nappal később egy kaliforniai jótékonysági szervezet egy még nagyobb összeget ajánlott fel,
ami fedezte a turné fennmaradó költségét!
A körút hátralévő részét biztosító pénz napokon belül összejött. A biztonságunkat illetően egy-két
helyen továbbra is aggasztó volt a helyzet, de Istenre bíztuk magunkat.
Megmentő kegyelem

Emlékszel rá, amikor azt mondtam, hogy minden jóra fordul? Meg kellett változtatnunk az indiai
menetrendet, mert kevés volt a pénzünk. Amikor pedig az összeg már a rendelkezésünkre állt,
újra megszerveztük az indiai látogatást, ráadásul egy héttel korábbra, mint ahogy eredetileg
terveztük.
Könnyen lehet, hogy ez az időpontváltoztatás megmentette az életünket. Alig néhány nappal
azután, hogy Mumbaiba utaztunk, három helyszínt azok közül, melyeket mi is meglátogattunk,
terroristák rohantak le. A Taj Hotel, a reptér és a dél-mumbai vasútállomás a támadások célpontjai
között voltak, melyekben száznyolcvanan vesztették életüket, és háromszázan sebesültek meg.
Az eredeti ütemtervünk szerint Mumbaiban, épp azokon a helyszíneken tartózkodtunk volna a
támadások idején. Mondhatnád, hogy szerencsések vagyunk, de én úgy hiszem, Istennek volt egy
terve, amit mi előre nem láthattunk. Ezért is nagyon fontos, hogy higgy a jövőben, és akkor is
küzdj a céljaidért, amikor az esélyek látszólag ellened dolgoznak.
Fél lábbal az életben

Ezt a fejezetet úgy kezdtem, hogy a bal lábamról meséltem, ami egy nagyon hasznos kis
függelékem. Nagyon hálás vagyok a bal lábamért, mert a fejlesztők nagyon
serényen ontják magukból a klassz kütyüket, melyek tökéletesen működtethetőek vele. A
botkormányok és az érintőképernyők a lábbal leginkább kezelhető eszközök, amikkel találkoztam.
Most már kar és láb nélkül is olyan mélységeit fedezhetem fel az életnek, melyekről a szüleimmel
álmodni sem mertünk volna, amikor még gyerek voltam. Bár az életem lehetőségei akkoriban
igencsak beszűkültek, a modern technológiának, valamint a hit és teljesítmények diadalának hála,
a korlátok kezdenek eltűnni.
Bármennyire is nehéz az életed, bármily kegyetlenre és kérlelhetetlenre fordul a sorsod, tarts ki!
Elég barátságtalannak tűnt a helyzetem, amikor a világra jöttem, de sikerült egy gyümölcsöző
életet kialakítanom, mely gazdagon megjutalmaz. S ha netán azt hiszed, én vagyok a kivétel, vess
egy pillantást az egyik nagy példaképem, Christy Brown teljesítményére!
Christy Dublinban, Írországban, 1922-ben született tizedik gyermekként egy huszonkét
gyermekes családban, bár közülük csak tizenhárman érték meg a felnőttkort. Christynek minden
végtagja megvolt, amikor a világra jött, de oly rettenetesen le volt bénulva, hogy nem tudott
mozogni, és ép hangokat is alig tudott kiadni. Akkoriban sejtésük sem lehetett, mi baja lehet.
Néhány évvel később a fiúnál az agybénulás egyik különösen komoly típusát diagnosztizálhatták
volna.
Mivel Christy nem tudott érthetően beszélni, az orvosok azt gondolták, mentálisan is sérült. Az
édesanyja azonban kitartóan bizonygatta, hogy Christy elméjével semmi baj sincsen, egyszerűen
csak képtelen kommunikálni. Az anyja és a család többi tagja rengeteget küszködött vele. Aztán
egyik nap, mikor megpróbált a nővérével megértetni valamit, Christy a bal lábával elragadott egy
krétát a lány kezéből. Testi fogyatékossága miatt az volt az egyetlen testrésze, amit irányítani
tudott.
Christy a bal lábával megtanult írni, rajzolni és festeni. A családja, akárcsak az enyém, eltökélten
próbált neki normális életet biztosítani, ezért mindenhova magukkal cipelték egy öreg
kézikocsiban, majd később egy kisszekérben. Hozzám hasonlóan ő is lelkes úszó lett. Aztán
Christy édesanyja találkozott egy orvossal, aki segített felvenni a fiát a Johns Hopkins Kórházba.
Ez a doktor később egy saját kórházat alapított Christynek és más agybénulásban szenvedő
betegeknek.
A férfi Christyt az irodalomba is beavatta, és rengeteg híres ír írónak mutatta be, akik arra
ösztönözték Christyt, hogy költőként és íróként próbálja meg magát kifejezni.

Az első könyv A bal lábam címet viselő emlékirat volt, mely később kibővített formában, Down All the
Days címmel bestseller lett, amiből Daniel Day-Lewis főszereplésével filmet is forgattak (aki
mellesleg Christy egyik irodalmár barátjának a fia). Day-Lewis az alakításáért elnyerte a legjobb
férfiszínésznek járó Oscart... Christy végül még hat könyvet adott ki, és lelkes festő lett.
Gondolj bele, milyen hosszú, sötét napokat merenghetett végig Christy Brown és a családja azon,
hogy miféle élete lesz így. Meggyötört testének mindössze egy kicsiny részét tudta mozgatni. Alig
tudott kiadni néhány hangot. Mégis híres író, költő és festő lett belőle, és csodálatos élete volt,
melyet egy díjnyertes film is megörökít!
Ehhez képest mennyi minden várhat rád? Ugyan miért ne akarnád meglátni, hogyan alakul a saját
történeted?
A teljes kép
Gyerekkoromban elég korlátolt rálátásom volt a dolgokra. Az életem perspektívája olyannyira
egocentrikus volt, hogy el sem hittem volna, hogy vannak olyan emberek, akik rosszabb
körülmények között élnek, mint én: az olyanok, mint Christy Brown. Aztán tizenhárom éves
korom környékén az újságban olvastam egy ausztrál férfi történetét, aki szörnyű baleset áldozata
lett. Ha jól emlékszem, megbénult, nem tudott mozogni és beszélni, és egész hátralévő életére
ágyhoz volt kötve. Bele se mertem gondolni, hogy ez milyen borzalmas lehet.
A története segített felnyitni a szememet, és tágítani a látómezőmet. Rájöttem, hogy míg a
végtagjaim hiánya számtalan próba elé állít, hálás lehetek sokmindenért, mert az élet így is
rengeteg lehetőséget nyújt számomra.
Hatalmas erő lakozik abban, ha hiszel a sorsodban. Hegyeket mozgathatsz meg. Fokozatosan
ébredtem rá a lehetőségek teljességére. Tizenöt évesen János evangéliumában hallottam a vak férfi
történetét. Születése óta vak volt, s mikor Jézus követői meglátták őt, azt kérdezték a mesterüktől:
„ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?"
Ugyanezt kérdeztem én is magamtól.
A szüleim valami rosszat tettek? Én tettem valami rosszat? Mi másért születtem volna kar és láb nélkül?
Jézus azt felelte: „Sem ez nem vétkezett, sem a szülei, hanem az Isten tetteinek kell rajta
nyilvánvalóvá válniuk."
Amikor a vak meghallotta ezt a magyarázatot, az életszemlélete és az élete nyújtotta lehetőségek
drámaian megváltoztak. Elképzelheted, hogy tizenévesként milyen nagy visszhangot vetett
bennem ez a példázat, hiszen nagyon is tudatában voltam a másságomnak, a fogyatékosságomnak
és a másoktól való függésemnek. Hirtelen egy új lehetőséget láttam magam előtt. Nem voltam
teher. Nem voltam hiányos. Nem büntetésből vagyok ilyen. Direkt ilyennek készültem, hogy
Isten műve nyilvánvalóvá legyen bennem!
Amikor tizenöt évesen elolvastam azt a bibliai passzust, olyan béke áradt szét bennem, mint
annak előtte soha. Rájöttem, hogy én arra kerestem a választ, hogy miért születtem végtagok
nélkül, de el kellett fogadnom, hogy a válasz Isten kivételével mindenki számára megismerhetetlen. Egyszerűen csak hinnem kellett azokban a lehetőségekben, melyekkel meg akar
ajándékozni.
Senki sem tudta, miért születtem ezzel a fogyatékossággal, mint ahogy azt sem tudta senki, hogy a
vak miért született az övével. Jézus azt mondta, azért, hogy Isten tettei megnyilvánuljanak benne.
E szavak örömet nyújtottak és hatalmas erőt. Először döbbentem rá arra, hogy pusztán az, hogy én
nem értem, miért nincsenek végtagjaim, nem jelenti azt, hogy a Teremtőm elhagyott engem. A

vak férfi aztán később meggyógyíttatott, hogy az Ő célját szolgálja. Én nem, de az én célom is
kiderül a maga idejében.
Muszáj megértened, hogy néha az életben nem kapsz választ azonnal a kérdéseidre. Hittel kell
élned. Nekem is meg kellett tanulnom, hogy higgyek az életem kínálta lehetőségekben. Ha
énbennem megvan e bizalom, akkor benned is meglehet.
Tekints rá így: kisfiúként fogalmam se lehetett róla, hogy a végtagjaim hiánya segít majd abban,
hogy annyi országba és annyiféle emberhez eljuttassam a remény üzenetét. A rossz napok és az
elkedvetlenedés nem tréfa. Nem kell úgy tenned, mintha élveznéd őket. De higgy az előtted álló
jobb napok lehetőségében, melyek egy teljes és jelentős élet reményével kecsegtetnek.
Szerepminta

Az első alkalom, amikor a sorsomba vetett hit erejével igazán szembesültem, egy iskolai
összejövetel alkalmával történt, amikor is meghallgathattam életemben az első motivációs
szónokot. Ő egy Reggie Dabbs nevű amerikai férfi volt, és igen nehéz dolga volt aznap. 1400
gyerek gyűlt össze. Forróság volt, fülledt volt a levegő. A bizonytalan kihangosítórendszer
recsegett-ropogott, néha meg csak úgy elhallgatott.
Az otthoniak nyugtalankodtak, de Reggie teljesen lenyűgözött minket a történetével; elmesélte,
hogy egy louisianai hajadon prostituált gyerekeként látta meg a napvilágot, aki még tizenéves volt,
s egyszer úgy gondolta, hogy az ő „kis problémájára" a legjobb megoldás az abortusz. Reggie
szerencséjére azonban úgy döntött, hogy inkább megszüli őt. A lánynak nem volt családja, és
amikor teherbe esett, már fedél se maradt a feje fölött, így beköltözött egy tyúkketrecbe.
Ahogy egyik éjszaka ott kuporgott rémülten és magányosan, eszébe jutott, hogy egy volt tanár,
egy nagyon szimpatikus nő, azt ajánlotta neki, ha bármikor segítségre szorul, hívja fel őt. Annak a
tanárnőnek a neve Mrs. Dabbs volt. Otthonról, Tennessee-ből autóval elment Louisianába,
felszedte a terhes tizenévest, és hazavitte a saját családjához: férjéhez és hat gyermekéhez. Mrs.
Dabbs örökbe fogadta Reggie-t, aki így megkapta a vezetéknevüket.
A pár erős erkölcsi értékeket nevelt bele, mondta Reggie. Az egyik alapvető lecke, amit
megtanítottak neki, az volt, hogy nem számít, milyen helyzet vagy körülmény adódik az életében,
mindig megvan a lehetőség rá, hogy akár negatívan, akár pozitívan reagáljon rá.
Reggie azt mondta, hogy majdnem mindig helyesen döntött, mert hitt az élete kínálta
lehetőségekben. Helytelenül cselekedni nem akart, mert hitt benne, hogy rengeteg jó vár még rá.
Kihangsúlyozott valamit, ami különösen érzékenyen érintett:
- A múltadat nem tudod megváltoztatni, de a jövődet igen!
A szívembe zártam a szavait. Mindannyiunkat meghatott. Reggie ültette a bogarat a fülembe,
hogy talán hivatásos előadó is lehetnék. Nagyon tetszett, hogy ez az alázatos pacák egy ekkora,
türelmetlen embertömegre milyen hatást tud gyakorolni mindössze néhány perc alatt. Azt is irtó
menőnek éreztem, hogy csak azért röpködi körbe a világot, hogy embereknek szónokoljon - és
még meg is fizetik érte, hogy reményt ad!
Ahogy hazamentem aznap az iskolából, azt gondoltam:
Talán egyszer nekem is lesz egy olyan jó sztorim, mint Reggie-nek, amit megoszthatok másokkal.
Arra bátorítalak, fogadd el, ha esetleg még nem látod az utad, de csak azért, mert nem látod, még
nem jelenti, hogy nincs is. Legyen hited, a te történeted még ezután fog kibontakozni, és tudom,
hogy csodálatos lesz!

4. SZERESD A TÖKÉLETESEN TÖKÉLETLEN ÖNMAGAD
Egy kelet-ázsiai körút alkalmával, Szingapúrban egyszer háromszáz csúcsmenedzser és vállalkozó
előtt tartottam beszédet. Miután befejeztem az előadásomat, és a terem kiürülőben volt, egy
tiszteletet parancsoló úriember sietett felém. Kinézete alapján éppoly sikeresnek és magabiztosnak
tűnt, mint az előkelő közönség többi része, így meglehetősen elképedtem az első szavai hallatán.
- Nick, segítsen nekem — esedezett.
Mint megtudtam, ez a művelt férfi három bank tulajdonosaként nem restellt alázatosan hozzám
fordulni segítségért, mert az anyagi javai semmiféle védelmet nem nyújtottak számára a
gyötrelemmel szemben, amit átélt.
— Van egy csodálatos kislányom, aki tizennégy éves, és valamilyen szörnyű oknál fogva
valahányszor a tükörbe néz, csúnyának látja magát — mesélte az apa. — Összetöri a szívem, hogy
nem veszi észre, mennyire gyönyörű. Hogyan tudnám elérni, hogy olyannak lássa magát,
amilyennek én látom?
Nem nehéz megérteni e férfi aggodalmát, mivel egy szülő azt viseli a legnehezebben, ha a
gyermekét szenvedni látja. Nagyon fontos, hogy megpróbált segíteni a lányának, hogy leküzdje az
önutálatát, mert ha már fiatalon és egészségesen sem vagyunk képesek elfogadni magunkat, akkor
hogy fogjuk érezni magunkat, ha elkezdünk öregedni, és a kor előrehaladtával akár az
egészségünkkel is gondunk támad? És ha egyetlen véletlenszerű dolog miatt képesek vagyunk
meggyűlölni magunkat, nagyon könnyen száz meg száz tetszőleges és ugyanolyan oktalan
másikkal fogjuk tetézni az érzést. Ha hajlamos vagy inkább figyelni a hibáidra, mint az
erősségeidre, a fiatalkori bizonytalanság könnyen elindíthat egy lejtőn lefelé.
A Biblia azt tanítja, „félelmetesen és csodálatosan megalkotott" lények vagyunk. Akkor pedig
miért annyira nehéz, hogy olyannak szeressük magunkat, amilyenek vagyunk? Miért támadnak
állandóan azok a terhes gondolataink, hogy nem vagyunk elég szépek, nem vagyunk elég
magasak, elég karcsúak, elég jók, elég ilyenek vagy amolyanok? Biztos vagyok benne, hogy ez a
szingapúri apa csupa szeretettel és dicsérettel rajongta körbe lányát, hogy erősítse az önbizalmát és
az önbecsülését. Ám a szüleink és a szeretteink hiába koptatják a szájukat, hogy bátorítsanak
bennünket, elég hozzá csupán egyetlen észrevétel az osztálytársunktól, egyetlen undok
megjegyzés a főnökünktől vagy a munkatársunktól, hogy romba döntse az igyekezetüket.
Ha a mások véleményére alapozzuk az önbecsülésünket, illetve ha másokkal hasonlítgatjuk
magunkat, könnyen sebezhetővé válunk, és áldozatszerepbe kényszerülünk. Ha viszont nem vagy
hajlandó elfogadni önmagad, akkor másokat is kevésbé tudsz majd elfogadni, ez pedig oda
vezethet, hogy magányos leszel és elszigetelődsz. Egyszer egy csapat tizenévesnek arról beszéltem,
hogy a népszerűségre való törekvés miatt az ember gyakran kerülni kezdi a kevésbé csinos vagy
sportos srácokat az iskolában. Az állításomat szemléltetendő, nyíltan nekik szegeztem a kérdést:
— Hányan akarnátok például velem barátkozni? Megkönnyebbülésemre a teremben a legtöbben
felemelték a kezüket.
Ám a következő kérdésemmel sikerült összezavarnom őket.
— Akkor ezek szerint nem számít, hogy nézek ki, igaz?
Néhány percig hagytam, hogy átérezzék a kérdés lényegét. Előtte épp arról beszélgettünk, hogy a
fiatalok mennyi időt eltöltenek azzal, hogy kiválasszák maguknak a megfelelő ruhát, hogy menő
legyen a frizurájuk, hogy se túl kövérek, se túl vékonyak, se túl barnák, se túl fehérek ne legyenek
annak érdekében, hogy megtalálják a helyüket.
— Miért is barátkoznál egy olyan sráccal, akinek se keze, se lába? Valószínűleg ő a leggázabb srác,
akivel valaha dolgod lesz. Hiszen elfordulsz még az olyan osztálytársaidtól is, akinek nem a
legjobb a farmerja, nem elég jóképű, az alkata pedig nem a kifutóra termett.

Ha szigorúan ítélkezel magad felett, vagy nagy terhet veszel a válladra, másokkal szemben is
kritikusabb leszel. Ha viszont szereted és elfogadod magad olyannak, amilyennek Isten szeret,
azzal egy sokkal nagyobb békének és beteljesülésnek nyitod meg az ajtót.
A tizenévesek és a fiatal felnőttek által érzett nyomás valószínűleg mindenütt általános.
Meghívtak, hogy tartsak előadást Kínában és Dél-Koreában, mert ezek a gyorsan fejlődő, dolgos
népek erősen hajlamosak a depresszióra és az öngyilkosságra.
Amikor Dél-Koreába érkeztem, Vancouverben épp elindult a 2010-es Téli Olimpia, és érdekes
volt látni Szöulban az emberekben tomboló nemzeti büszkeséget és lelkesedést, mikor Dél-Korea
műkorcsolyázó „királynője", Kim Yu-Na megnyerte az országnak az első olimpiai aranyérmet
korcsolyázásban. Akkora volt az érdeklődés iránta, hogy az utolsó kűrje közben az országos
tőzsdén leállt a kereskedelem.
Miután bemutattak rólam egy dokumentumfilmet, melyet Dél-Korea kiterjedt keresztény
közössége országszerte láthatott, számos meghívást kaptam, hogy tartsak előadást. A hit ereje
csodálatos arrafelé. Az Onnuri templombéli vendéglátóim arról tájékoztattak, hogy a délkoreai
keresztények szenvedélyes misszionáriusok. Azt jósolták, hogy egy vagy két évtizeden belül a délkoreai hittérítők száma meg fogja haladni az észak-amerikaiakét, ami igencsak figyelemre méltó,
tekintetbe véve, hogy Dél-Korea jóval kisebb.
Szöulban megdöbbenve szemléltem az autóból a rengeteg templomot. Úgy tartják, a fővárosban
van a világ három legnagyobb keresztény temploma. Bár száz éve még alig néhány keresztény volt
Dél-Koreában, a számítások szerint most a 48 milliós lakosságának közel egyharmada vallja magát
kereszténynek. Az egyik templom, ahol előadást tartottam, a Yoido Teljes Evangéliumi
Gyülekezeté, melynek több mint 800 000 híve van, akik huszonegy templomba járnak misére.
Vannak olyan barátaim, akik kizárólag azért látogatnak Dél-Koreába, hogy végigjárják a
templomokat. Hihetetlen imaórákat tartanak fennhangon előadott fohászkodással, melyeken
minden egyes újabb programot harangszó jelez. Ám hiába kapott ilyen erőre a spirituális élet, az
emberek óriási stresszben élnek a túlfeszített munkahelyi túlórázás miatt. Az iskolában is igen
nagy a nyomás, mert hatalmas a versengés a diákok között a legjobbnak járó címért. Rengeteg
fiatalembert nyomaszt az az érzés, hogy csak az első helyért érdemes küzdeni. Ha nem kaparintják
meg a csúcspozíciót, úgy érzik, veszítettek. Azt próbálom beléjük sulykolni, hogy attól, hogy
felsülnek egy vizsgán, még nem lesznek csődtömegek. Isten szemében mindannyian értékesek
vagyunk, és épp olyannak kellene szeretnünk önmagunkat, amilyennek Ő szeret minket.
Az a fajta önszeretet és önelfogadás, ami mellett kardoskodom, nem valami pöffeszkedő
önimádatról szól. Az önszeretet eme formája önzetlen. Többet adsz, mint amennyit kapsz. Kérés
nélkül is adsz. Akkor is megosztod, amid van, ha neked sincs sok. Örömöd leled abban, ha mások
arcára mosolyt csalhatsz. Szereted magadat, mert nem csak magadnak élsz. Boldog vagy, hogy az
lehetsz, aki vagy, mert boldoggá teszel másokat is azzal, hogy a közeledben lehetnek.
De mi van akkor, ha képtelen vagy szeretni magadat, mert senki sem szeret? Attól tartok, ez
egyszerűen lehetetlen. Tudod, te és én Isten gyermekei vagyunk. Mindannyian számíthatunk
feltétel nélküli szeretetére, könyörületességére és megbocsátására. Muszáj szeretnünk magunkat,
megértenünk a tökéletlenségünket és megbocsátanunk a saját hibáinkat, mert mindezeket Isten is
megteszi nekünk.
Egy dél-amerikai turném alkalmával egy drog rehabilitációs központban tartottam beszédet, ahol
a közönség függőkből és volt függőkből állt. Ők aztán oly kevéssé tisztelték a saját emberi
értékeiket, hogy majdnem elpusztították magukat a drogokkal. Azt mondtam nekik, hogy
akármeddig is voltak függők, Isten akkor is szereti őket. Kivirult az arcuk, amikor a tolmács
segítségével azzal bátorítottam őket, hogy Isten feltételek nélkül szereti őket. Ha Isten hajlandó
megbocsátani a bűneinket, és így is szeretni, akkor mi miért nem tudunk megbocsátani
magunknak, és elfogadni önmagunkat? Akárcsak a szingapúri bankár lánya, ezek a kolumbiai

drogosok is eltévedtek, mert valamilyen oknál fogva alulértékelték az életüket. Úgy érezték, nem
méltók a legjobbra, amit az élet adhat. Azt mondtam nekik, hogy valamennyien méltók vagyunk
Isten szeretetére. Ha Ő megbocsát nekünk, és szeret bennünket, akkor nekünk is meg kell
bocsátanunk magunknak, és szeretnünk kell magunkat, hogy elkezdhessünk küzdeni a lehető
legjobb életért.
Amikor Jézust megkérték, hogy nevezze nevén a legfontosabb parancsolatokat, azt mondta, a
legfontosabb, hogy szeresd Istent teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, a második pedig,
hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ha szereted önmagadat, az nem azt jelenti, hogy
önző, önelégült vagy egocentrikus vagy, hanem azt, hogy ajándékként fogadod el az életedet,
melyet ápolnod kell, majd másokkal is megosztanod, hiszen áldás.
Ahelyett, hogy a tökéletlenségeiden, kudarcaidon vagy a hibáidon rágódnál, inkább arra
koncentrálj, amiben tehetséges vagy, hátha valahogyan áldozatot hozhatsz te is — legyen az akár
egy hajlam, tudás, bölcsesség, kreativitás, kemény munka vagy gondoskodó lélek. Nem mások
elvárásainak kell megfelelned. A tökéletességet a magad módján is meghatározhatod.
Belső ragyogás

A pszichiáter-író Elisabeth Kubler-Ross azt mondja, az emberek olyanok, akár a festett üvegű
ablakok: „Ha süt a nap, csak úgy csillognak és ragyognak, ám ha leszáll a sötétség, a valódi
szépségük csak akkor mutatkozik meg, ha belülről fényt kapnak." Ahhoz, hogy képes légy
korlátok nélkül élni, de leginkább túlélni a depresszió, drogfüggés, alkoholizmus és a többi nagy
megpróbáltatás sötétjét, fel kell kapcsolnod e belső fényt. Hinned kell a saját szépségedben és
értékeidben, hogy az lehess, aki képes változtatni, hogy az lehess, aki számít.
Az első fontos lépés, hogy korlátok nélkül élhess, az, hogy meg kell találnod a célodat. Ha
megőrzöd a jövőbe vettet reményt és a lehetőségekbe vetett hited még akkor is, ha nehéz idők
köszöntek rád, segíteni fog, hogy ne veszítsd szem elől e célt. De ahhoz, hogy igazán
kiteljesedhess, muszáj, hogy a szíved mélyén biztos légy benne, hogy méltó vagy a sikerre és a
boldogságra. Muszáj szeretned önmagad, miképpen Isten is szereti a hűségeseket.
Van egy barátom, aki annyira ki van békülve önmagával, annyira lelkes, hogy az élettől kapott
ajándékoknak élhet, hogy szinte jó érzéseket áraszt magából. Szeretek vele lenni. Mindenki szeret
vele lenni. Miért? Azért, mert belülről ragyog. Szereti önmagát, de nem ám a „te mekkora hiú
vagy" módon, hanem úgy, hogy szerencsésnek tartja magát még akkor is, ha a dolgok nem a
várakozásának megfelelően alakulnak, még akkor is, ha éppúgy küzdenie kell, mint neked vagy
nekem.
Biztos vagyok benne, hogy te is ismersz olyan embereket, akikből ez a fajta nyugodt vibrálás árad,
mint ahogy valószínűleg ellenkező típusú embereket is ismersz, akiknek a keserűsége és önutálata
mindenkit elüldöz. Ha képtelen vagy elfogadni önmagad, az nemcsak önpusztításhoz vezet,
hanem elszigetelődéshez is.
Ha nem ragyogsz belülről, az talán azért van, mert arra számítasz, hogy mások ismerjenek el, hogy
mások adjanak önbizalmat, hogy mások méltányoljanak. De ez az út biztosan csalódáshoz vezet,
hisz először is neked kell elfogadnod önmagadat. Szépségednek és emberi mivoltod értékének
egyetlen lényeges mércéje az legyen, ami belülről fakad.
Tudom, hogy könnyű azt mondani, hogy nehéz elérni. Én is küszködtem vele. Keresztény szülők
gyermekeként nekem azt tanították, hogy Jézus szeret, és arra teremtettek, hogy tökéletesen
megfeleljek az Ő tervének. Természetesen a szüleim összes Biblia-tanítása és a családom összes
fáradozása, hogy jobb kedvre derítsen, összedőlt, amint odarohant hozzám valami kis takonypóc,
és azt ordította:

- Te szörnyszülött!
Az élet néha kegyetlen. Az emberek néha tapintatlanok, vagy egyszerűen csak aljasok. Ezért kell
készen állnod arra, hogy erőt tudj meríteni magadból, s ha a belső erő is kudarcot vall, még mindig
tekinthetsz felfelé, Istenre, az erő és a szeretet alapvető forrására.
Manapság az önelfogadás és az önszeretet fontos, ám néha félreérthető fogalmak. Isten
szeretetének a tükörképét kell magadban szeretned, és azt a valakit, aki azért jött e világra, hogy
megtegye, ami kizárólag tőle telik. Túl sok tizenéves és felnőtt viszont egy sokkal felszínesebb
jelentéssel is beéri, amikor az önimádat és az önkényeztetés túlzásába esik. Ez nem kis részben a
valóságshow-kban, mozifilmekben, netes hang- és videóanyagokban népszerűsített szépség- és
celebkultusz számlájára írható. Amikor az ilyen műsorokat nézed, könnyű megfeledkezni róla,
hogy az élet célja nem csupán az, hogy jól nézzünk ki, fényűzésben éljünk, vagy, hogy flörtöljünk.
Nem csoda, hogy több celebet találsz az elvonón, mint a templomban. Túl sokuk imádja a hiúság,
gőg és testi kéj hamis isteneit.
Nem hiszem, hogy bármelyik minket megelőző nemzedéknek többet hazudtak volna, mint ennek.
Egyfolytában olyan üzenetekkel bombáznak bennünket, hogy hogy kell kinéznünk, milyen autót
kell vennünk, milyen életet kell élnünk ahhoz, hogy teljesnek érezzük magunkat, hogy
szeressenek, hogy méltányoljanak vagy sikeresnek tartsanak. A kultúránk elérkezett ahhoz a
veszélyes ponthoz, amikor ha egy szexvideóban szerepelsz, azzal lépsz rá a hírnév, szerencse és
teljesség felé vezető útra.
Szerinted nem jobb lenne a világ, ha a paparazzik inkább diplomás egyetemistákat követnének,
vagy misszionáriusokat, akik gyógyszert és reményt visznek a szegényeknek és a szükséget
szenvedőknek, ahelyett hogy peckesen vonuló, tűszúrásos rehabszökevényekre vadásznak?
Tudom, hogy nincs még minden veszve, mert hatalmas tömegekkel találkoztam, fiatalokkal és
öregekkel, akik vallásos hálaadó szertartásokra és fesztiválokra járnak, és kielégülést lelnek benne,
hogy megtanulják szeretni a felebarátjukat. Láttam olyan tizenéveseket és felnőtteket, akik azzal
töltik a szünidejüket, hogy a harmadik világ országaiban építenek házakat, és Észak-Amerika
elszegényedett vidékein próbálnak a szükséget szenvedők javára tenni, s ezért tudom, hogy még
nem mindenki a plasztikai sebészet, a zsírleszívás meg a Louis Vuitton táskák megszállottja.
Ha túlságosan magába szippantanak az anyagi javak és a felszínes szépség, és ha hagyod, hogy
mások határozzák meg, mi benned az értékes, azzal túl sokat adsz fel magadból, és azt
kockáztatod, hogy a tehetséged kárba vész. Miután látta a DVD-met, Kristy azt írta nekem:
„Megvilágítottad számomra, hogy semmi értelme, hogy szeressenek, ha nem szereted önmagad.
Megnéztelek több mint egy éve és ma ismét. Rájöttem, hogy muszáj elmondanom, milyen sokat
tettél értem. Megtanultam tőled, hogy álljak ki magamért, hogy annak szeressem magam, aki
vagyok, és hogy úgy éljem az életemet, ahogy akarom... Ó, és mellesleg most, hogy már másképp
tekintek magamra, a barátom is észrevette bennem a hatalmas változást, és ő is hálás neked.
Mindig is aggódott miattam, mert attól tartott, hogy egy nap majd valami őrültséget követek el, és
megölöm magam. De most már megváltoztam, és az életem is sokkal boldogabb!"
Önelfogadás

Az üzenetem lényege Kristy esetében nagyon betalált, mert én is ott tartottam, ahol ő. Amikor
hétéves voltam, egy visszautasításokkal és csalódásokkal teli, különösen kegyetlen nap után
hazamentem, és órákig bámultam magamat a tükörben. A legtöbb tinit a pattanásai aggasztják,
meg hogy a hajukat be tudják lőni, ahogy nekik tetszik. Nekem is meg kellett birkóznom e
szokásos dolgokkal, s azon felül, a végtagjaim is hiányoztak.
Tényleg fura egy szerzet vagyok, gondoltam.

Elöntött a bánat. Megengedtem magamnak, hogy jó öt percig az önsajnálatban dagonyázzak.
De aztán egy hang belülről megszólalt:
Okés, ahogy anyukád mondaná, egy-két apró-cseprő dologban hiányt szenvedsz, de jó vonásaid is vannak.
Mondj egyet! Hadd halljam! Csak egy dolgot találj, és megelégszem vele.
Egy kicsit még vizsgálgattam a tükörképemet, s végül előálltam valami pozitívval.
Szép szemem van. A lányok azt mondták, szép szemem van. Ha már más nincs is, de legalább ennyim van! És ezt már nem
vehetik el tőlem. A szemem sosem fog megváltozni, ezért mindig szép szemem lesz.
Amikor úgy érzed, hogy a hangulatod megroggyan, mert megbántottak, vagy megkínoztak, vagy
megaláztak, menj oda a tükörhöz, és keress magadon egy olyan vonást, amit szeretsz magadban.
Nem muszáj testi sajátosságnak lennie. Lehet akár egy érzék, egy jellemvonás, bármi, amitől
jobban érzed magad. Mártózz meg e különleges valamiben egy darabig. Légy hálás érte, és tudd,
hogy a szépséged és az értékeid ahhoz a páratlan személyiséghez tartoznak, akinek teremtettek.
Ne futamodj meg, azt állítván: Nincs bennem semmi különleges. Nagyon szigorúak vagyunk magunkhoz,
különösen, ha kedvezőtlenül hasonlítgatjuk össze magunkat másokkal. Főleg akkor tapasztalom
ezt, amikor tizenévesekkel beszélgetek. Oly sokan küzdenek azzal az érzéssel, hogy nem elég jók,
vagy azzal, hogy őket soha senki nem fogja szeretni.
Ezért is hangsúlyozom nekik:
— Én úgy szeretlek, ahogy vagy. Számomra gyönyörű vagy!
Egyszerű szavak ezek tőlem, egy furcsa kinézetű idegentől. A legtöbb előadásomon, melyet
iskoláknak és ifjúsági csoportoknak szerveznek, ezt elmondom nekik. Ezen egyszerű szavaim
aztán megpendítenek bizonyos húrokat. Valójában a reakció igencsak figyelemre méltó.
Tipikusan egy tompa nyögéssel vagy egy fojtott szipogással kezdenek reagálni rá. Keresek egy
lehajtott fejű lányt vagy egy fiút, aki a kezével eltakarja az arcát. Aztán az erőteljes érzelmek úgy
söpörnek végig a termen, akár egy fertőzés. Könnyek patakzanak a fiatal arcokon. Az elfojtott
szipogástól remegnek a vállak. A lányok összebújnak. A fiúk pedig kimennek a teremből, hogy ne
lássák az arcukat.
Az első néhány alkalommal, amikor ez megtörtént, megrendültem.
Mi folyik itt? Miért reagálnak erre ilyen hevesen?
Magától a közönségem tagjaitól kaptam meg ezekre a választ. A beszédeim után fiatal és öreg
egyaránt felsorakozik, hogy megöleljen, és megossza velem az érzéseit. Még egyszer mondom, a
reakció megrendítő. Néha órákig állnak sorban.
Hát mi tagadás, elég jóképű hapsi vagyok, de az embereket valószínűleg nem az motiválja, hogy
órákig álljanak sorba, hogy megölelhessenek, mert olyan fess vagyok. Ami valójában odavonzza
őket, az az a tény, hogy felszabadítottam bennük néhány elemi erőt, melyeknek hiányát érzik az
életben: a feltétel nélküli szeretetet és az önelfogadást.
Kristy csupán egyetlen példa a rengeteg e-mail és levél, valamint a személyes elbeszélgetések
közül, melyeket olyan fiatal és idős emberekkel folytatok, akik már gondolkodtak azon, hogy
eldobják az életüket, mert képtelenek voltak szeretni önmagukat. Ha megbántanak, falakat emelsz
magad köré, hogy ne bánthassanak megint, de a szíved köré úgysem tudsz egy belső falat húzni.
Csak ha képes leszel úgy szeretni magad, ahogy vagy, az összes természetes belső és külső
szépségeddel együtt, akkor fogsz magadhoz vonzani másokat, akik szintén meglátják benned a
szépet.

Szeresd magad annyira, hogy nevetni tudj magadon

A barátaink és a szeretteink elmondhatják napjában akár százszor is, hogy szépek vagyunk, és
hogy szeretnek bennünket, és a nehéz idők elmúlnak, mégis túl gyakran intézzük el a bátorító
szavakat egy vállrándítással, és kapaszkodunk inkább a sérelmünkbe. Én igen sokáig tettem így. A
szüleimnek néha hetekig kellett kármentést végeznie, miután egy-két gyerek rajtam élcelődött a
játszótéren. Ha viszont végül egy hozzám hasonló korú próbált segíteni, azonnal átalakultam. Ha
egy leány osztálytársam azt állította, hogy jól nézek ki, egy hónapig a fellegekben jártam.
Természetesen egy kicsivel később, tizenhárom évesen egy pattanással az orromon ébredtem fel.
Nem volt szép. Egy hatalmas, érett paradicsomhoz hasonló volt.
— Nézd meg ezt, ez őrület — mondtam anyukámnak.
— Ne vakard — mondta Anyu. Ugyan, mivel? - csodálkoztam.
Úgy mentem az iskolába, hogy a legrandább csávónak éreztem magam az egész földtekén.
Valahányszor elhaladtam egy osztályterem mellett, és megláttam magamat az ablakban,
legszívesebben elrohantam és elbújtam volna. Abban reménykedtem, hogy majd elmúlik, de két
nap múlva még nagyobb lett, a legnagyobb és legvörösebb pattanás lett az egész világegyetemben.
Már kezdtem azt hinni, hogy egy nap majd súlyosabb lesz, mint az egész testem.
Az éktelen deformáció csak nem akart elmúlni! Az én irdatlan méretű pörsenésem nyolc hónap
múlva még mindig ott volt. Úgy éreztem magam, mint Rudolf, a vörös orrú rénszarvas. Végül
anyukám elvitt egy bőrgyógyászhoz. Közöltem vele, hogy azt akarom, hogy akár egy jelentősebb
műtét árán is távolítsa el a pattanást. Fogta magát, és megvizsgálta egy baromi nagy nagyítóval mintha amúgy nem látta volna -, és így szólt:
— Hmmm. Ez nem pattanás.
Bármi is az, gondoltam, szabaduljunk meg tőle, rendben?
— Ez egy megdagadt faggyúmirigy. Le tudom vágni, vagy le is tudom égetni, de akármit csinálok,
nagyobb sebhely marad utána, mint ez az apró, vörös folt — felelte.
Apró, vörös folt?
— De már akkora, hogy ki sem látok mögüle - tiltakoztam.
— Inkább szereznél egy sebhelyet egy életre? - kérdezte.
Az óriási nem-pattanás ott maradt az orromon. Fohászkodtam és idegeskedtem miatta egy darabig,
míg végül rájöttem, hogy az orromon csücsülő, fénylő, vörös gumó nem zavaróbb, mint a
végtagjaim hiánya. Ha az emberek emiatt nem állnak szóba velem, az az ő bajuk, mondtam magamnak végül.
Ha azon kaptam valakit, hogy azt bámulja, elütöttem a helyzetet egy tréfával. Azt mondtam,
növesztek még egy orrot, hogy eladhassam a feketepiacon. Amikor az emberek látták rajtam, hogy
képes vagyok nevetni magamon, együtt nevettek és együttéreztek velem. Végül is kinek
nincsenek pattanásai? Még Brad Pittnek is vannak.
Néha a kis gondjainkból úgy csinálunk hatalmasakat, hogy túl komolyan vesszük őket. Egy
pattanás még belefér. Valamennyien tökéletesen tökéletlen emberi lények vagyunk; némelyikünk
a többieknél talán még inkább, mindenesetre mindannyiunknak megvannak a maga hibái és
hiányosságai. Fontos, hogy ne vegyünk túl komolyan minden parányi bibircsókot és ráncot, mert
egy nap, ha valami igazán komoly baj történik, akkor mihez fogsz kezdeni? Szóval készülj fel rá,
hogy kacagj, ha az élet orrba pancsol, az meg feldagad.
Kimutatták, hogy a nevetés oldja a stresszt, mert endorfint termel, a test természetes
feszültségoldóját, erősíti az immunrendszert, és serkenti a vérkeringést, miközben oxigént szállít
az agyba. Nem rossz, mi? Tanulmányok támasztják alá azt is, hogy a nevetés vonzóbbá tesz! Duplán jó!
A szépség vak

Tudod, mi az igazán nevetséges? A hiúság vicces dolog, mert amint úgy érzed, hogy jól nézel ki,
szexi vagy, és méltó, hogy a People magazin címlapjára kerülj, az élet felad egy leckét, hogy
megtanuld, hogy a szépség valójában az, amit annak vélsz, s ami kívül van, koránt sem olyan
fontos, mint az, ami belül van.
Ez nemrég jutott eszembe újra, amikor találkoztam egy fiatal, ausztrál lánnyal, aki vak.
Szerveztünk egy Mókás Futást, hogy egészségügyi felszerelésre gyűjtsünk pénzt a rászoruló
gyerekeknek. Ez a kislány körülbelül ötéves lehetett. Az anyukája mutatta be nekem az esemény
után. Az édesanyja elmagyarázta neki, hogy én karok és lábak nélkül születtem.
A vakok gyakran megkérnek, hadd érintsék meg a testem, hogy megértsék, milyen az, ha
valakinek nincsenek végtagjai. Nem szoktam ellenkezni, így amikor a kislány megkérdezte az
édesanyját, hogy „megnézhetne-e", megengedtem. Az anyukája végigvezette a kezét a vállamon és
a kis bal lábamon. A kislány érdekesen reagált. Nagyon csendes volt, ahogy kitapogatta kar nélküli
vállamat és a fura kis bal lábamat. Aztán mikor az arcomra tette a kezét, felsikoltott!
Oltári volt.
— Mi van? Megijedtél a gyönyörű arcomtól? — kérdeztem nevetve.
— Nem! Csak tiszta szőrös vagy! Mi vagy te, egy farkas?
Azelőtt még sosem ért szakállhoz. Amikor megérintette a borostámat, kiborult. Azt mondta az
édesanyjának, szomorú, hogy olyan szőrös vagyok! Ennek a kislánynak megvolt a maga
elképzelése arról, hogy mi a vonzó, és nyilván a szakállam nem volt a listáján. Nem sértődtem
meg; örültem, hogy emlékeztetett rá, hogy a szépség alapvetően a szemlélőn — és a tapintón —
múlik.
Ünnepeld meg az l-éniségedet

Buta egy csorda az ember. Az időnk felét azzal töltjük, hogy megpróbáljunk beilleszkedni a
tömegbe, a másik felét meg azzal, hogy valamivel kitűnjünk belőle. Ugyan miért? Én beleestem e
bűnbe, és egészen biztos vagyok benne, hogy te is, mert ez általános — része az emberi
természetnek. Miért nem békélünk meg önmagunkkal, tudván, hogy Isten teremtményei
vagyunk, akiket abból a célból teremtett, hogy az Ő dicsőségét hirdessék?
Iskolásként kétségbeesetten igyekeztem beilleszkedni, épp ahogy a legtöbb tizenéves. Észrevetted
már, hogy még azok a tinik is, akik „mások" akarnak lenni, általában olyan srácokkal lógnak, akik
úgy öltözködnek, beszélnek és viselkednek, mint ők? Hogy is van ez, pajtás? Mitől vagy te kívülálló,
ha mindenki, akivel bandázol, ugyanúgy feketében jár, ugyanolyan fekete körömlakkot, fekete
ajakfényt és szemkihúzót használ? Ettől nem inkább bennfentes leszel?
A tetoválás és a piercingek a dacos individualizmus ismertetőjegyei. De most már a közértben a
főállású anyukákon is tetoválást meg piercingeket látsz. Biztos van egy jobb módja is annak, hogy
az egyéniségedet hirdesd, mint hogy ugyanazokat a hóbortokat meg trendeket kövesd, amit a
plázában az összes anyuci, nem? Vagy nincs?
Én egy olyan hozzáállást fejlesztettem ki, ami talán neked is segít. Úgy döntöttem, az én
szépségem a másságomban rejlik, abban a tényben, hogy mindenki mástól különbözöm. Én
páratlanul vagyok önmagam. Senki sem fogja azt mondani rólam, hogy „átlagos" vagy hogy „csak
egy másik hapsi". Lehet, hogy nem magasodom ki a tömegről, de mindenképpen kitűnök belőle.
Ez a hozzáállás jó szolgálatomra volt, mert igen gyakran váltok ki furcsa reakciót mind
gyerekekből, mind felnőttekből, amikor először találkoznak velem. A kicsik általában úgy vélik,
egy másik bolygóról jöttem, vagy valamiféle szörnynek néznek. A tinik az élénk képzelőerejükkel
azt feltételezik, hogy biztos egy baltás gyilkos csonkított meg, vagy valami hasonlóan

hátborzongató dolog történt velem. A felnőttek is hajlamosak a fura következtetésekre. Ők
gyakran úgy hiszik, hogy egy próbababa vagyok, vagy valami bábu.
Egyszer meglátogattam a rokonaimat Kanadában, akik először vittek el Halloweenkor cukorkát
gyűjteni. Találtak egy bazinagy, ijesztő, régi álarcot, ami eltakarta az egész testemet, abban
hurcoltak háztól házig. Eleinte nem sok reakciót váltottunk ki az emberekből, míg rá nem
jöttünk, hogy azért, mert azt hiszik, hogy nem vagyok valódi. Erre akkor eszméltünk rá, amikor
egy nő a kedvenc nyalókáimat dobta a táskámba, én pedig megszólaltam:
- Köszönöm! Csínyt vagy cukorkát! A nő felsikoltott, és hátrébb ugrott.
— Egy gyerek van benne? — visította. - Azt hittem, egy babát cipeltek!
Hát mi tagadás, elég aranyos vagyok, gondoltam.
Ha vicces kedvemben vagyok, közismert rólam, hogy a végletekig kihasználom az egyediségemet.
Imádok az unokatesóimmal és a barátaimmal a bevásárlóközpontokban mászkálni. Néhány éve
egyszer Ausztráliában voltunk az egyik bevásárlóudvarban, amikor észrevettünk egy kirakatot,
benne a Bonds fehérnemű reklámjával, ami a Haines vagy a Jockey ausztrál megfelelője, egy
alsónadrágmárka, mely már nagyon-nagyon régóta létezik.
A férfi próbababán egy feszes, fehér Bonds alsónadrág volt. Éppolyan teste volt, mint nekem: csak
fej és torzó végtagok nélkül, meg persze a szép kockahasa. Úgy hozta a sors, hogy épp én is a Bond
márkájú alsómat viseltem, ezért az unokafivéreimmel úgy véltük, belőlem is lehet kirakati modell.
Bementünk a boltba. Az unokatesóim ráraktak a kirakati emelvényre. Aztán pózba vágtam magam
a próbababa mellett.
A következő öt percben hülyét csináltam a plázapatkányokból. Valahányszor a kirakatokat
bámulók megálltak előttem, vagy rám pillantottak, megrándítottam az arcom, elmosolyodtam,
kacsintottam vagy biccentettem - a legnagyobb elképedésükre és rémületükre! Természetesen a
megtréfálásnak eme módja harsány röhögést váltott ki a bűntársaimból, akik odakintről figyelték
az eseményeket. Utána persze nagyban győzködtek, hogy ha esetleg dugába dőlne a szónoki
karrierem, áruházi próbababaként bármikor találok állást.
Villanyozd fel

Én megtanultam nevetni a fogyatékosságomon, és az általa kiprovokált furcsa reakciókon, ám van
egy még jobb módszer arra, hogy legyőzd az értékeid kapcsán felmerülő kétségeket, és képes légy
szeretni magad olyannak, amilyen vagy. Ahelyett, hogy gyötrődnél magadban, próbálj meg
segíteni valaki másnak, hogy úrrá legyen a fájdalmán! Koncentrálj inkább valaki másra, aki
rászorul!
Ossz levest egy hajléktalankonyhán! Gyűjts pénzt az árváknak! Szervezz egy támogató akciót a
földrengés károsultjainak! Keress szponzorokat, akik adakoznának egy figyelemfelkeltő,
jótékonysági séta, bringatúra vagy táncmaraton esetén! Kelj fel és segíts másokon!
Amikor én ezt teszem, talán a legjobb megoldást ajánlom valakinek, aki képtelen volt felkapcsolni
magában a szeretet fényét.
Ha képtelen vagy megoldani a saját gondjaidat, légy a megoldás valaki máséra. Végül is jobb adni,
mint kapni, nem? Ha nem tudod szeretni önmagad, akkor ajándékozd oda magad. Ha így teszel,
meglepődsz majd, menynyire értékesnek fogod érezni magad.
Honnan tudom mindezt? Na, ne izélj már, haver, nézz rám! Nézd meg, hogy élek. Boldog és teljes
embernek látsz?
Egy orrplasztikától ne várd, hogy örömteli életed lesz. Egy Ferraritól sem fognak milliók csodálni.
Az, amiért szeretni és értékelni fognak, már eleve benned van; ami mindebből rajtad áll, az csupán
annyi, hogy hogyan vagy képes kiereszteni és felfokozni. Nem leszel mindig tökéletes, és ez

tökéletesen rendben van így. Nem az a cél, hogy az életed folyamán elérd a tökéletességet, hanem
az, hogy keresd.
Akarj küzdeni, akarj növekedni, akarj annyit adni, amennyit csak kell, hogy végül, amikor
visszatekintesz, azt mondhasd: Megtettem, ami tőlem telt.
Most nézz a tükörbe, és mondd ki: Ez vagyok én, és élek a kihívással, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.
Gyönyörű vagy, mert Isten a saját céljára teremtett. A te feladatod megtalálni e célt, reménnyel
tölteni meg, gázt adni neki a hittel, és az 1-éniségedet a lehető legjobban kiaknázni.
Önmagad szeretete és elfogadása a lehető leghatásosabb gyógyszer az önsajnálatra és az
áldozatszerepre. A drogok, az alkohol, a bujálkodás csak ideiglenes megkönnyebbülést nyújtanak,
és végül csak még több fájdalmat okoznak. Amikor megláttam magam Isten gyermekeként és az Ő
terve részeként, az életem végérvényesen megváltozott. Nem kell, hogy higgy Krisztusban, de
attól még hihetsz abban, hogy értékes vagy, és hogy szereped van e bolygón.
Légy barátságos és légy boldog!

A legjobb tanács tehát, amit adni tudok, hogy elérd a belső boldogságot, az, hogy szólíts meg
másokat, és a tehetségeddel, az értelmeddel és a személyiségeddel tedd jobbá valaki más életét. Én
ennek a folyamatnak a befogadó végén álltam, és hidd el, nem túlzok, amikor azt állítom, hogy
megváltoztatta az életem.
Tizenhat éves voltam, és a Runcorn Állami Gimnázium tanulója. Általában nagyjából egy órát
kellett várnom, hogy hazavigyenek. Közben legtöbbször csak ott lógtam, és a többi sráccal
beszélgettem, vagy egy nagydarab fickóval, akit Mr. Arnoldnak hívtak. Ő nem az igazgató volt, de
még csak nem is tanár. Ő volt az iskolagondnok. De ez a Mr. Arnold olyan ember volt, aki belülről
ragyogott.
Annyira békében volt önmagával, annyira elégedettnek tűnt a kezeslábasában, hogy mindenki
tisztelte őt, és élvezte a társaságát.
Mr. Arnold bármiről tudott beszélgetni. A szellem embere volt és bölcs. Néhanap keresztény
ifjúsági vitát tartott ebédidőben. Engem is meghívott, pedig mondtam neki, hogy nem igazán
foglalkozom a vallással. Akkoriban nem érdekelt. De szerettem őt, és ezért elkezdtem látogatni a
gyűléseiket.
Mr. Arnold ezeken a találkozókon arra bátorította a kölyköket, hogy beszéljenek az életükről, ám
én mindig elhárítottam a felkérését.
— Gyerünk, Nick, szeretnénk hallani a történetedet - mondta. — Többet akarunk tudni rólad, és
arról, hogy mi jár a fejedben.
Három hónapig elutasítottam.
— Nincs mit mesélnem — feleltem.
Végül Mr. Arnold győzött. A többi srác nagyon nyíltan beszélt az érzéseiről és az élményeiről, így
végül én is beleegyeztem, hogy a következő gyűlésen mesélek magamról. Roppant ideges voltam.
Jegyzeteket készítettem, amin pontokba szedtem a dolgaimat. (Tudom, bárgyú dolog.)
Nem számítottam rá, hogy bárkit lenyűgözök. Azt mondtam magamnak, hogy csak túl akarok
lenni rajta, hogy elhúzhassak onnan. Egy bizonyos részem mégis meg akarta mutatni a többi
gyereknek, hogy ugyanolyan érzéseim, sérelmeim és félelmeim vannak, mint amikről ők
meséltek.
Aznap tíz percig beszéltem arról, milyen volt karok és lábak nélkül felnőni. Szomorú és vidám
történeteket egyaránt meséltem. Nem akartam magamat túlságosan áldozatnak beállítani, ezért
beszéltem a sikereimről is.

De mivel ez egy keresztény csoport volt, ugyanakkor azt is elmondtam, hogy néha úgy éreztem,
hogy Isten megfeledkezett rólam, vagy hogy ritka hibái egyike vagyok. Aztán elmagyaráztam,
hogyan értettem meg fokozatosan, hogy talán mégis terve volt velem, csak még nem jöttem rá, mi
az.
- Lassan egyre jobban hiszek benne, hogy mégsem pusztán egy baklövés a létem — mondtam,
mert próbáltam őket megnevettetni.
Igazából annyira megkönnyebbültem, hogy túl voltam azon a beszámolón, hogy szinte sírni
tudtam volna. De legnagyobb elképedésemre, a teremben lévő többi srác kezdett pityeregni
helyettem.
- Ennyire csapnivaló voltam? - kérdeztem Mr. Arnoldot.
- Nem, Nick - felelte. — Ennyire jó voltál.
Először azt hittem, csak próbál kedves lenni. Még az is eszembe jutott, hogy talán a többi diák a
teremben csak színleli, hogy mennyire megindító volt a történetem. Végül is mindannyian
keresztények voltak. Rendesek akartak lenni.
De aztán a csoportból az egyik srác meghívott, hogy beszéljek a templomi ifjúsági csoportja előtt
is. Azután egy másik gyerek arra kért, meséljek a vasárnapi iskolában az osztályának. Az
elkövetkező két évben több tucatnyi meghívást kaptam egyházi csoportoktól, ifjúsági
szervezetektől és különböző kluboktól, hogy osszam meg a történetemet.
A gimnáziumban távol tartottam magam a keresztény csoportoktól, mert nem akartam, hogy
beskatulyázzanak egy jótét lélek prédikátor gyerekének, akinek mindene a vallás. Vagányan
viselkedtem, néha még káromkodtam is, hogy átlagos srácnak fogadjanak el. Pedig az az igazság,
hogy még magamat sem fogadtam el.
Nyilvánvaló, hogy Istennek jó a humorérzéke. Rászedett, hogy beszéljek azelőtt a csoport előtt,
melytől próbáltam tartózkodni, és éppen ott fedte fel előttem az életcélomat. Megmutatta, hogy
még ha nem is vagyok tökéletes, bőven van mit megosztanom, és tehetségem ahhoz, hogy
enyhítsek mások terhén.
Ugyanez rád is igaz. Ami közös bennünk: a tökéletlenségünk. Ezért muszáj megosztanunk
egymással a gyönyörű ajándékokat, amiket kaptunk. Nézz magadba. Ott van benned a fény, mely
arra vár, hogy felragyogjon.

5. A HOZZÁÁLLÁS FELEMEL
Amikor megalapítottam a cégemet, melyen keresztül az előadásaimat szervezem, úgy neveztem el,
hogy A hozzáállás felemel, mert pozitív hozzáállás nélkül a büdös életben nem tudtam volna a
fogyatékosságaim fölé emelkedni, és annyi embert megszólítani.
Talán csábít a lehetőség, hogy jót nevess a „hozzáállás-szabályozás" fogalmán, hiszen a motivációs
plakátok és tréninganyagok elterjedt üzenete lett. Ennek ellenére tényleg valós lehetőség feszül a
hozzáállás irányításában, ha olyan ellenérzések és lelki gátak esetén alkalmazod, melyek
veszélyeztetik azon képességedet, hogy korlátok nélkül élhess. A pszichológus és filozófus
William James nem volt kispályás, hiszen a Harvardon olyan tanulói voltak, mint Sigmund Freud,
Carl Jung, Helen Keller és ifjabb Oliver Wendell. Ő mondta, hogy nemzedékének a legnagyobb
felfedezése volt, mikor rájöttek, hogy a hozzáállásunk megváltoztatásával magát az életünket is képesek vagyunk
megváltoztatni.
Akár tudatosul benned, akár nem, a jóba és rosszba, helyesbe és helytelenbe, igazságosba és
igazságtalanba vetett meggyőződésedre alapozott, egyéni szemléletmódodon és hozzáállásodon
keresztül szemléled a világot. A döntéseid és a tetteid alapja ez a hozzáállás, ezért ha nem

működik, amit eddig tettél, megvan a képességed, hogy módosítsd a szemléletedet, s vele együtt
változtass az életeden.
Gondolj úgy a hozzáállásodra, mint a televíziód távirányítójára. Ha a csatorna, amit eddig néztél,
már nem szórakoztató számodra, akkor egyszerűen felkapod a távirányítót, és váltasz. Ugyanígy
változtathatod meg a hozzáállásodat is, ha nem a remélt eredményt kapod, bármiben is méreted
meg magad.
Linda, egy énektanár a levelében mesélte el, hogy a hozzáállása bámulatos módon segített neki
feldolgozni egy gyerekkori balesetet, mely könnyedén romba dönthette volna az egész életét. Még
csak az általános iskola felénél járt, amikor egy autóbalesetben igen komolyan megsérült. Két és
fél napig kómában feküdt, és amikor magához tért, nem tudott járni, beszélni és enni.
Bár az orvosok attól féltek, mentálisan károsodott, és többé már nem lesz képes normálisan
beszélni vagy járni, az elméje, a beszédképessége és a teste fokozatosan felépült. Tulajdonképpen
Linda egyedüli egészségügyi problémája, melyet a szörnyű baleset során szerzett, a sérült jobb
szeme maradt, mellyel csak korlátozott mértékben lát.
Ez a nő hihetetlen fájdalmakat élt át, számos műtéten esett át, s a látása is romlott. Ő igazán
könnyen érezhetné magát áldozatnak, könnyű lenne nekikeserednie. Aligha hibáztatnád érte, ha
a hozzáállásán meglátszana, hogy igazságtalan volt vele szemben az élet. Ennek ellenére ezt a
hozzáállást választotta:
„Néha zavar, hogy az egyik szemem nem annyira tökéletes, mint a másik. De aztán eszembe jut,
mennyit fejlődtem, hol is tarthatnék, és ráébredek, hogy Istennek jó oka volt rá, hogy
megmentett: hogy szemtanúja legyek az életemben betöltött munkájának. A szemem az Istentől
kapott emlékeztető, hogy nem vagyok tökéletes, de ez nem baj; teljesen alá kell rendelnem
magam, hogy erőt adjon. Isten úgy döntött, hogy a szemem gyengeségével mutatja meg a hatalmát
- bár én gyenge vagyok, Ő erős." - írta nekem.
Linda úgy döntött, elfogadja a tökéletlen látását, mint Isten „tökéletes tervét az életemmel", ahogy
írja. „Megváltoztatta az élethez való hozzáállásomat. Tudom, hogy bármelyik pillanatban véget
érhet, így minden időmmel megpróbálok a szolgálatára lenni. Próbálom mindenben a pozitívat
keresni, megpróbálom mindenemet Istennek és másoknak adni, és tényleg törődni a körülöttem
élőkkel."
Ahelyett, hogy fél szeme korlátolt látása miatt sopánkodna, Linda inkább úgy döntött, hálás lesz,
hogy képes gondolkodni, beszélni és járni, és a legtöbb aspektusában normális életet élni. Neked
és nekem is megvan a lehetőségünk, hogy megválasszuk a megfelelő hozzáállást, ahogy ő is
megtette.
Nem kell ahhoz szentnek lenned, hogy megtedd. Mikor egy tragédián vagy személyes válságon
mész keresztül, teljesen normális és valószínűleg egészséges is, hogy megéld a félelem, a düh és a
bánat különböző fokozatait, de egy ponton valamennyiünknek muszáj azt mondania:
— Még itt vagyok. Azzal akarom tölteni a hátralévő életemet, hogy a szenvedésemben
dagonyázom, vagy felül akarok emelkedni a történteken, hogy tovább kergethessem az álmaimat?
Vajon könnyű lesz? Nem, nem lesz az. Hatalmas eltökéltség kell hozzá, nem is beszélve a
céltudatosságról, reményről, hitről és abbéli meggyőződésről, hogy rendelkezel olyan tehetséggel
és képességgel, amelyet megoszthatsz másokkal. De Linda csak egy példa a rengeteg ember közül,
akik bebizonyítják, mire képes az ember pozitív hozzáállással. Az ősrégi, tagadhatatlan igazság az,
hogy nem áll módunkban befolyásolni, mi történik velünk, de azt igen, hogy hogyan reagáljunk
rá. Ha a megfelelő hozzáállást választjuk, bármilyen kihívással kerüljünk is szembe,
felülemelkedünk rajta.
Valószínűleg nem tudsz majd kitérni az élet újabb nagy pofonja elől. Lehet, hogy egy hurrikán
lerombolja a házadat. Összeütközöl egy részeg sofőrrel. A munkáltatód elbocsát. Életed párja azzal
áll elő, hogy: „Időre van szükségem..." Időről időre lesből veti ránk magát az élet. Légy szomorú,

érezd rosszul magad, de aztán állj fel, és tedd fel a kérdést: Hogyan tovább? Ha kinyafogtad magad, és
kisírtad az összes könnyed, szedd össze magad, és vedd kézbe a hozzáállásodat!
Indulj be!

Anélkül is változtathatsz a hozzáállásodon és az életeden, hogy pirulákon élnél, agyturkászhoz
fordulnál, vagy elzarándokolnál a hegytetőn élő guruhoz tanácsért. Eddig ebben a könyvben arra
bátorítottalak, hogy találd meg a célodat, reménykedj a jövőben, higgy az élet nyújtotta
lehetőségekben, és olyannak szeresd magad, amilyen vagy. Ezen tulajdonságok szilárd alapot
nyújtanak, valamint jó okot adnak az optimizmusra, mely a hozzáállás megváltoztatása
szempontjából éppolyan erőforrásnak bizonyul, mint a televíziód távirányítójában az elemek.
Találkoztál már valaha sikeres, kiteljesedett, boldog emberrel, aki ugyanakkor pesszimista? Én
nem. Ez azért van, mert az optimizmus erővel ruház fel, és irányítja az érzelmeidet. A
pesszimizmus meggyengíti az akaratodat, és elősegíti, hogy az aktuális hangulatod befolyásolja a
cselekedeteidet. Optimista szemlélettel viszont a hozzáállásodat úgy irányíthatod, hogy a
legjobbat tudd kihozni a kétségbeejtő helyzetekből. Ezt nevezik „átírásnak", mert míg néha a
körülményeket nem tudod befolyásolni, azon igen is képes vagy változtatni, hogyan tekints a dologra.
Eleinte talán tudatosan kell szabályoznod, de ha gyakorlod egy kicsit, önműködővé válik. Én
folyamatosan turnézom az ápolóimmal az oldalamon, és a szónoki karrierem kezdetén elég
nehezen tudtam kezelni a dühömet és a csalódottságomat, ha törölték egy repülőjáratunkat, vagy
lekéstük a csatlakozást. Végül aztán muszáj volt belátnom, hogy aki annyit utazik, mint mi, annak
előbb-utóbb valószínűleg gondja támad. Mellesleg pedig már túl öreg vagyok én a hisztizéshez,
meg amúgy se olyan hatásos az egész, ha a nyomaték kedvéért nem tudsz dobbantani hozzá a
lábaddal...
Muszáj volt kifejlesztenem azon képességet, amivel szabályozni tudom a hozzáállásomat, ha az
utunk során akadályokba ütközünk. Így most már ha arra kényszerülünk, hogy órákig
rostokoljunk egy reptéren, vagy hirtelen meg kell változtatnunk a terveinket, úgy kerülöm el a
feszültséget, csalódottságot és dühöt, hogy a negatív esemény pozitív vonatkozásaira gondolok.
Olyan optimista gondolatokkal lelkesítem magam, mint például: A járatunkat a pocsék időjárás miatt
törölték, amiben az a jó, hogy biztonságosabban fogunk utazni, ha kivárjuk a vihar végét.
Vagy például: Műszaki problémák miatt törölték a járatunkat. Inkább várok itt, a földön egy jó gépre, mint hogy odafent
ücsörögjek tehetetlenül egy rosszban.
Persze inkább legyen sima az utam, mint rázós, de a hozzáállásomon való változtatás egyetlen
alternatívája egyébként is csak az lehetett volna, hogy rágódom a negatív fejleményeken, és az
nem valami egészséges. Ha hagyod, hogy a körülmények átvegyék az irányítást, és meghatározzák
a hozzáállásodat és a cselekedeteidet, azt kockáztatod, hogy fejest ugrasz az elhamarkodott és téves
döntésekbe, túl fogsz reagálni dolgokat, túl hamar feladod, és biztosan elmulasztod majd azokat a
lehetőségeket, melyek mindig-mindig megjelennek, amikor már úgy érzed, hogy az életed már
nem is lehetne rosszabb.
A pesszimizmus és a negatív hozzáállás csak arra garancia, hogy soha ne tudj felülkerekedni a
körülményeken. Ha úgy érzed, hogy a negatív gondolatok miatt felforr az agyvized, csitítsd el
azokat, és helyettesítsd pozitívabb és biztatóbb belső párbeszéddel. Álljon itt néhány példa a
negatív és a pozitív gondolkodás szembeállításáról, hogy ellenőrizni tudd a belső hangjaidat.
NEGATÍV
Sosem leszek túl ezen.
Nem bírom tovább cérnával.
Eddig ez a legrosszabb.

POZITÍV
Ennek is vége lesz egyszer.
Ha eddig eljutottam, ennél már csak jobb lehet.
Vannak napok, melyek keményebbek, mint a többi.

Sosem találok másik melót.

Egy ajtó bezárul, egy másik megnyílik.

A gyógyító hozzáállás

A barátom, Chuck, aki negyvenéves, tavaly megtudta, hogy a rákja, melyet huszonévesen már
kétszer legyőzött, kiújult. A daganat ezúttal annyira elburjánzott bizonyos szervei körül, hogy az
orvosok nem tudták sugárral kezelni. Az előrejelzések nem néztek ki túl biztatóan,
tulajdonképpen komoly bajban volt. Mivel férj és apa, akinek kiterjedt családi és baráti köre van,
Chuck nem volt célok híján. Sőt, mi több, a remény, a hit és az önszeretet is mellette álltak. Így
hát felvett egy olyan hozzáállást, hogy ő bizony nem haldoklik. Tulajdonképpen Chuck olyan
szintre fejlesztette e hozzáállást, hogy bár betegség bujkált benne, ő maga nem volt beteg.
Elhatározta, hogy vidám marad és pozitív, és arra fog koncentrálni, ami még előtte áll az életben.
Ettől azért még senki nem gondolta volna, hogy Chuck szerencsés fickó, nem? Mindazonáltal a
puszta tény, hogy a sugárkezelés nem jöhetett szóba, nagy szerencsének bizonyult. Tudod, Chuck
orvosai St. Louisban egy kísérleti stádiumban lévő rákgyógyszer tesztprogramjában vettek részt,
mely nem alkalmaz sugárterápiát. Helyette ez a gyógyszer egyesével célozza meg a rákos sejteket,
és elpusztítja azokat. Mivel a hagyományos kezelést Chuck daganatán nem lehetett alkalmazni,
alkalmassá vált arra, hogy részt vegyen a kísérleti kezelésben, de ami leginkább meggyőzte az
orvosokat, hogy bevegyék a programba, az a pozitív hozzáállása volt. Meg voltak ugyanis
győződve róla, hogy a lehető legtöbbet fogja kihozni e lehetőségből, és úgy is lett.
Miközben a kísérleti rákgyógyszert egy intravénás csövön át injektálták a szervezetébe, Chuck
nem feküdt le, hanem egy futópadon szaladt. Súlyt emelt. A hozzáállása annyira pozitív volt, és
annyira tele volt energiával, hogy Chucknak meggyűlt a baja a kórházi személyzettel, mert alig
tudta meggyőzni őket, hogy ő is a rákkezeléssel foglalkozó emelethez tartozik.
— Maga egyáltalán nem úgy néz ki, mint a normális betegeink — mondták neki.
Néhány héttel azután, hogy részt vett a kísérleti kezeléseken, Chuck találkozott az orvosával. A
doktor közölte vele, hogy valami igen furcsa dolog történt. — Nem látom semmi nyomát a
daganatnak - mondta. - Eltűnt.
Az orvosok nem tudták megállapítani, hogy a kísérleti gyógyszer, Chuck hozzáállása, vagy egy
csoda, vagy e három dolog kombinációja győzte le a daganatot. Én csak azt tudom neked
megerősíteni, hogy Chuck a ráktól megszabadulva sétált ki abból a kórházból, és erősen, akár egy
bika. Mindama jelek ellenére, hogy szembe kell néznie a halállal, Chuck pozitív hozzáállást
választott, és nem arra koncentrált, hogy beteg, hanem a céljára, a reményre, a hitre és arra a
meggyőződésére, hogy még hasznára lehet másoknak.
Válassz egy hozzáállást

Figyeld meg, hogy Chuck is és Linda is olyan hozzáállást választott, melynek segítségével képesek
voltak felülemelkedni a kilátástalan helyzetükön, viszont némileg eltérő hozzáállásokról van szó.
Linda úgy döntött, hogy inkább hálás lesz, mint keserű. Chuck úgy döntött, hogy inkább
cselekszik, mint megadja magát. Sokféle hozzáállás létezik, melyek közül választhatunk, de
szerintem a legfontosabbak ezek:
1. Hálás hozzáállás
2. Cselekvő hozzáállás
3. Együttérző hozzáállás

4. Megbocsátó hozzáállás
Hálás hozzáállás

Linda ezt a hozzáállást eresztette szabadjára, hogy kezelni tudja az autókarambolból származó
sérüléseit. Ahelyett, hogy azon sopánkodott volna, amit elveszített, hálás volt azért, amiből
felgyógyult, és az életért, melyet így épített. Én nagyon hiszek a hála erejében. A beszédeimben
előszeretettel hivatkozom az apró bal lábamra.
Azért teszem ezt, hogy megnyugtassam a közönségemet, mikor látják az én szokatlan
toldalékomat. Tréfálkozom ugyan róla, de nagyon is megtanultam hálás lenni az én kis lábamért.
Arra használom, hogy a kerekesszékem botkormányát irányítsam vele, hogy a számítógép
billentyűzetén több mint negyven szót tudjak begépelni vele percenként, hogy zenéljek vele a
billentyűimen és a digitális dobcuccomon, és hogy kihasználjam a mobilom összes alkalmazását.
A hálás hozzáállás azokat az embereket is vonzza, akik osztják a lelkesedésedet, és támogatják az
álmaidat. Néha ezek olyan emberek, akikben megvan az erő, hogy csodálatos módon inspiráljanak
és változtassák meg az életedet. Anyukám gyakran olvasott fel nekem, amikor gyerek voltam, és
az egyik kedvenc könyvem Az Isten, akit szeretek volt. Körülbelül hatéves lehettem, amikor
édesanyám először felolvasta nekem. Akkoriban nem tudtam más olyan emberről, aki kar és láb
nélkül született volna. Nem volt előttem olyan szerepminta, aki úgy nézett volna ki, mint én, és
olyan megpróbáltatásokkal kellett volna szembenéznie, mint nekem. Ez a könyv, mely a mai
napig gyakran eszembe jut, nagyban megihletett, és segített megalapoznom a hálás hozzáállást,
mert Joni Eareckson Tada írta.
Joni egy Marylandből származó, tizenhét éves úszó-és műlovarnő volt, akit mindössze néhány hét
választott el az első egyetemi félévtől, amikor is eltörte a nyakát, ahogy fejest ugrott egy tóba.
Ebben a balesetben 1967-ben nyaktól lefelé megbénult. A könyvében nyilatkozik a bénulása
nyomán fellépő kezdeti kétségbeeséséről és öngyilkos gondolatairól, s hogy végül hogyan kezdett
abban hinni, hogy: „Ez nem egy feldobott érme volt a világegyetemben, vagy egy pörgetés
eredménye az univerzum rulettkerekén. Ez Isten terve volt velem."
Imádtam azt a könyvet, és Anyu vett nekem egy CD-t Joni dalaival, melyen először hallottam
olyan szövegeket, hogy „We've all got wheels" (Valamennyiünknek vannak kerekei), és hogy
milyen szórakoztató tud lenni a kerekesszék, meg hogy „Nobody's perfect" (Senki sem tökéletes).
Gyerekként Ausztráliában újra és újra meghallgattam azokat a dalokat, és máig azon kapom
magam, hogy magamban hümmögöm valamelyiket. Akkor el tudod képzelni, mennyire
fantasztikus volt, amikor Joni először meghívott, hogy találkozzunk.
2003-ban az Egyesült Államokba látogattam, hogy egy kaliforniai templomban tartsak beszédet.
Az előadásom után bemutatkozott nekem egy fiatal hölgy, aki Joninak dolgozott, és meghívott a
jótékonysági szervezetük főhadiszállására, a Joni & Friendshez Agoura Hillsbe.
A látogatásom alatt aztán elkápráztatott a jelenléte, amikor belépett a szobába. Odahajolt, hogy
megöleljen, és nagyszerű pillanatot éltünk át. Joninak nincs túl sok testi ereje, hiszen mind a négy
végtagja lebénult, így amikor odahajolt hozzám, képtelen volt visszahúzni magát a
kerekesszékébe. Én persze ösztönösen a testemet használtam, hogy gyengéden visszataszítsam a
saját székébe.
— Te aztán erős vagy! — mondta. Természetesen nagyon jólesett ezt hallanom. Ott volt ez a
csodálatos nő, aki gyerekként annyi erőt, hitet és reményt adott nekem, erre azt mondja nekem,
hogy erős vagyok. Joni elmondta, hogy hozzám hasonlóan, kezdetben ő is a fogyatékosságával
küzdött. Az is megfordult a fejében, hogy a kerekesszékével lehajt egy magas hídról, de attól félt,
hogy csak beüti a fejét, amitől csak még nyomorultabb lesz az élete. Végül így fohászkodott:

— Istenem, ha már meghalni nem tudok, legalább azt mutasd meg, hogyan éljek!
Röviddel a baleset után az egyik barátja adott Joninak egy bibliai passzust, mely így szól:
„Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." Joni nem
igazán volt mélyen vallásos akkoriban. Még mindig dühös és zavart volt a bénulása miatt, és az
üzenet nem győzte meg.
— Most nem mondod komolyan - mondta Joni. — Még hálás is legyek ezért? Ki van zárva.
A barátja azt mondta neki, nem azért kell hálát éreznie, hogy lebénult. Csak tegyen egy apró
lépést a hit felé, és adjon hálát a rá váró áldásokért.
Joninak eléggé nehezére esett megemészteni ezt az állásfoglalást. Abban a pillanatban áldozatnak
érezte, és annak is nevezte magát: „egy szörnyű baleset áldozatának". Eleinte magán kívül
mindenki mást hibáztatott a négy végtagja lebénulásáért, és azt akarta, hogy mindenki fizessen
meg érte. Perelt. Követelőzött. Még a szüleit sem átállotta hibáztatni azért, hogy egy olyan világra
hozták, melyben akár le is bénulhat.
Joni úgy érezte, tartozik neki a világ valamivel, amiért nem képes többé használni a kezét és a
lábát. Végül azonban rájött, hogy az áldozatszerep egy jó menedék.
Mindannyian tekinthetjük magunkat egy ilyen vagy olyan szerencsétlenség áldozatának. Vannak,
akik áldozatnak érzik magukat, mert szegénynek születtek. Mások azért tartják magukat
áldozatnak, mert a szüleik elváltak, vagy rossz az egészségük, vagy rossz a munkájuk, vagy
egyszerűen csak nem olyan karcsúak vagy magasak vagy szépek, mint amilyenek lenni
szeretnének.
Ha úgy gondoljuk, hogy jogunk van az életben minden jóra, úgy fogjuk érezni magunkat, mintha
kiraboltak és meggyaláztak volna, ha történik velünk valami kellemetlen. Olyankor keresünk
valakit, akit hibáztathatunk, és azt követeljük, hogy ő fizessen a kellemetlenségünkért, bármi is
legyen az. Egy egocentrikus lelkiállapotban profi áldozat lesz belőlünk. Az önsajnáltató
összeborulások mégis a legszánalmasabb, legterméketlenebb, legkevesebb jutalommal kecsegtető
programok, amin csak részt vehetsz. Maximum meghallgathatod a Poor, Poor Pitiful Me-t (kb.: Én
szegény, szerencsétlen) ahányszor csak akarod, hogy aztán szálanként tépd ki a hajad, majd pedig
elbujdoss.
Jonihoz hasonlóan neked is el kellene utasítanod az áldozatszerepet, mert nincs jövője. Ő azt
állítja, hogy a szenvedés egy útelágazáshoz vezet bennünket, ahol választhatjuk a lejtőt a
kétségbeesés felé, vagy ráléphetünk a remény felfelé vezető ösvényére azáltal, hogy felvesszük a
hálás hozzáállást. Eleinte biztosan nehezedre esik majd hálásnak lenni, de ha úgy döntesz, hogy
csak azért sem leszel áldozat, és napról napra bátran tűrsz, meg fogod találni az erőt. Ha a
helyzetedben semmi olyan aspektust nem találsz, amiért hálás lehetnél, akkor koncentrálj az
előtted álló jó napokra, és előre is légy hálás. Ez majd segít, hogy kifejleszd magadban az
optimizmust, miközben elvonja a figyelmedet a múltról, hogy a jövő felé tekinthess.
— Rájöttem, hogy az önpusztításból kivezető út valahol a Biblia lapjain fekszik, és nem tartott
soká, míg felfedeztem a jó öreg igazságot: Egyszerre csak egy lépést tégy meg Isten segítségével, s
végül többre viszed, mint egy hódító — mondta nekem Joni.
Joni rájött, hogy azzal, hogy az áldozatot játssza, csak még mélyebbre taszítja magát, mint ahová a
bénulása folytán került. Ha viszont hálát ad a szerencséért, amiben része van, és ami még csak
ezután jön, az felemeli. Ez a hozzáállás a te életedet éppúgy megváltoztathatja, mint Joniét és az
enyémet is. Ahelyett, hogy dühösek és sértődöttek lennénk a fogyatékosságaink miatt, örömteli és
gyümölcsöző életet építettünk fel.
A hálás hozzáállás tényleg megváltoztatta az életét, mire ő viszonzásképpen segített
megváltoztatni az enyémet és megannyi más emberét, akiken sokat segítettek az ösztönző
sikerkönyvei és a DVD-i. Joni & Friends nevű non-profit szervezete működteti a Wheels for the
Worldöt (Kerekeket a világnak), mely program keretében 102 országban 60 ezer kerekesszéket

osztottak szét ingyen a rászorulóknak, nem is beszélve a több ezer mankóról, botról és
járókeretről.
Joninak mind a négy végtagja lebénult. Nekem nincsen karom, se lábam. Mégis mindketten
megtaláltuk a célunkat. A reménybe kapaszkodtunk a kétségbeesés helyett. Istenbe és a jövőbe
vetettük a hitünket. Megbékéltünk vele, hogy tökéletlen emberi lények vagyunk, de meg vagyunk
áldva értékekkel. Pozitív hozzáállást választottunk, melyet a hála fűt, és munkára fogtuk, hogy
megváltoztassuk vele a saját életünket és a másokét is.
Ez nem csak egy szólam, ez az igazság. Ha a hálás hozzáállást választod az áldozatszerep, a
keserűség vagy a kétségbeesés helyett, bármilyen nehézséggel is nézel szembe, te is képes leszel
legyőzni. De ha esetleg nehezedre esik hálásnak lenni, más szemléletmód is létezik, mely
hasznodra válhat.
Cselekvő hozzáállás

Tabitha az enyémhez hasonló fogyatékossággal él, mégis azt írta nekem: „Mindig is szerencsésnek
éreztem magam, így muszáj volt valamit visszaadnom a világegyetemnek." Cselekvő hozzáállása
folytán Tabitha és a családja saját küldetésbe kezdett: nagyon beteg és erősen fogyatékos
gyerekeknek, valamint hajléktalanszállókon élőknek készítenek ajándékcsomagokat.
Néha az a legjobb módszer, hogy kizökkentsd az életed a megszokott kerékvágásból, vagy
átlendítsd egy akadályon, ha teszel valamit, amitől jobb lesz a te életed vagy a másoké. Szókratész
azt mondta: „Aki meg akarja mozdítani a világot, először magának kell megmozdulnia." Ha úgy
tűnik, nincs szerencséd, próbáld meg megcsinálni a sajátodat. Ha veszteség vagy tragédia sújt,
hagyj magadnak időt a bánatra, majd próbálj meg kihozni valami jót a rosszból.
A cselekvő hozzáállás felvétele pozitív lendületet ad. Az első lépések a legnehezebbek, ehhez
kétség sem férhet. Eleinte akár az is lehetetlennek tűnik, hogy felkelj az ágyból, de ha sikerül,
tovább is mozdulhatsz, és amíg mozgásban vagy, úton leszel a múltból a jövő felé. Próbáld meg!
Lépésenként haladj előre. Ha elveszítettél valakit vagy valamit, segíts valaki másnak, vagy építs
valami mást, hogy emlékeztető tisztelgésül szolgáljon.
Az egyik legborzasztóbb tapasztalat egy szerettünk elvesztése. Ha egy családtagot vagy barátot
veszítünk el, az olyan bánatot okozhat, mely megbénít. Az ilyen helyzetekben talán azonkívül,
hogy szerethettük és ismerhettük őket, és velük lehettünk, nincs is más, amiért hálásabbak
lehetünk. Semmi sem készíthet fel a bánatra, mely ránk telepszik, és akár meg is béníthat
bennünket. Mindazonáltal vannak olyanok, akik tettekre ragadják magukat, hogy a szörnyű
veszteség valami jó hajtóerejéül szolgáljon. Közismert példája ennek Candy Lightneré, aki, miután
egy részeg sofőr miatt meghalt a tizenhároméves lánya, a dühét és a fájdalmát munkára fogta.
Megalapította a Mothers Against Drunk Driverst (MADD — Anyák a Részeg Sofőrök Ellen), mely
a propagandája és oktatóprogramjai révén kétségtelenül rengeteg életet mentett meg.
Ha tragédia sújt bennünket vagy azokat, akiket szeretünk, nagy a kísértés, hogy elmenjünk és
kisírjuk magunkat, azt remélvén, hogy a szív fájdalma egy nap majd csak elmúlik. Ennek ellenére
rengeteg olyan példával találkozhatunk, mint Tabitháé, Joni Eareckson Tadáé vagy Candy
Lightneré, akik cselekvő hozzáállást vettek fel.
Ők úgy hiszik, hogy az életükben még a legrosszabb csapás is lehetőségül szolgál valamiféle jó
cselekedetre. Egy iyen személyiség hihetetlen példájával találkoztam magam is, amikor Dallasban
bemutattak Carson Leslie-nek. Amikor találkoztunk, tizenhat éves volt, de Carson már két éve
küzdött a rákkal. Ez a ragyogó mosolyú, fiatal sztársportoló, akinek az volt az álma, hogy a New
York Yankeesben játszhasson, mindössze tizennégy éves volt, amikor agytumort diagnosztizáltak

nála, mely már átterjedt a gerincére. Műtéteken, sugárkezelésen, kemoterápián esett át. A rákja
átmenetileg tünetmentes lett. Majd kiújult.
Mindezenközben Carson mindent megtett, hogy egy hétköznapi gyerek normális életét élje.
Gyakran beszélt a kedvenc bibliai idézetéről, melyet azután kapott valakitől, hogy kiderült a
betegsége. Józsué könyve 1. versének 9. soráról van szó: „Hát nem azt a parancsot adtam neked,
hogy légy erős és kitartó? Ne félj és ne aggódj tehát, mert az Úr, a te Istened veled lesz mindenütt,
ahova csak mész."
Carson mindig gyorsan hozzátette, hogy e passzus nem az ő „rákstrófája", hanem az „életstrófája".
- Nem számít, meddig élek, ezt a verssort szeretném a sírkövemre. És amikor az emberek majd
ellátogatnak a síromhoz, azt akarom, hogy elolvassák e passzust, és jusson eszükbe, hogy mennyit
segített nekem az életem küzdelmében, és remélem, e strófában mások is meglelik ugyanazt a
vigaszt, amit én — írta Carson Carry Me című könyvében.
Ez a hihetetlenül bátor fiú az irodalomtanárával írta a könyvet, hogy „hangot adjon azoknak a
tizenéveseknek és gyerekeknek, akik rákosak, de képtelenek kifejezni, hogy egy ilyen betegség
miként hat a személyes, társas, testi és érzelmi életükre." Carson 2010. január 12-dikén halt meg,
pont a könyve megjelenésének a napján. A belőle befolyó összeg a Leslie Carson Alapítványt illeti,
mely a gyermekgyógyászati rákkutatást támogatja.
Mennyire önzetlen volt ez az ifjú emberke. Bár beteg volt és kimerült, a végső napjait mégis azzal
töltötte, hogy írjon egy könyvet, mellyel másokat bátoríthat, és a javukra lehet. Nagyon tetszik,
hogy könyvét ezekkel az utolsó szavakkal zárja: „Egyikünk sem tudja, mit hoz az élet... de könnyű
bátornak lenni, ha tudod, hogy a bátorságot Istentől kapod."
Carsonnal a dallasi ékszerész, Bill Noble révén találkoztam, aki mélyen vallásos férfi, s aki gyakran
meghívott, hogy tartsak beszédet a templomi gyülekezetének és más csoportoknak. Bill gyermekei
Carsonnal jártak iskolába, így ő mutatott be bennünket egymásnak. Mindkettőnket „Isten
Királyságának tábornokai"-nak nevezett.
Attól eltekintve, hogy Bill állandóan azzal ugrat, hogy majd ő „levesz a lábamról", gyakran
hangoztatja a hagyaték fontosságát, és hogy már fiatalon is minden másodperc számít, épp ahogy
Carsoné. Bill mindig emlegetett Carsonnak valamit, amit nekem is gyakran elmondott.
- Isten nem a földi teste által méri az embert. Ahogy János evangéliuma 6. versszakának 63. sora
mondja: „A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim a lélek és az
élet."
Együttérző hozzáállás

Ha úgy érzed, a cselekvő hozzáállás meghaladja a képességeidet, van más lehetőség: egy olyan,
mely szívből jön. Ahogy öregedtem, és a tapasztalataim is sokasodtak, rájöttem, hogy kisfiúként az
öngyilkos szándékomban kulcsszerepet játszott, hogy borzasztóan egocentrikus voltam. Valójában
úgy gondoltam, hogy senki sem szenvedte még el azt az érzelmi kínt és testi fogyatékosságot, amit
én. Kizárólag a saját helyzetemre tudtam koncentrálni.
Amikor egy kicsit idősebb lettem, a hozzáállásom jelentős mértékben javult, és rádöbbentem,
hogy rengetegen vannak, akiknek ugyanolyan, vagy akár még nagyobb megpróbáltatásokat kell
kiállnia, mint nekem. Mikor ezt felismertem, sokkal nagyobb együttérzéssel kezdtem el
megszólítani másokat, hogy bátorítást ajánljak. Egy baráti család kislánya nagyon megindító
empátiáról tett tanúbizonyságot felém, amikor 2009-ben Ausztráliába látogattam. Még sosem
találkoztam a barátunk lányával, aki még csak két és féléves volt. Magukkal hozták őt egy
összejövetelre, és az idő nagy részében meglehetősen távolságtartó volt; csak messziről

tanulmányozott engem, ahogy általában szoktak. Aztán amikor a szülei távozni készültek,
megkérdeztem ezt a gyönyörű kisgyereket, hogy nem akar-e megölelni.
Elmosolyodott, és óvatosan odalépett hozzám. Mikor elég közel ért, megtorpant, a szemembe
nézett, és lassan maga mögé tette a kezét a végtagjaim hiányával való szolidaritása jeleként. Aztán
még egy kicsit közelebb jött, és a fejét a vállamra hajtotta, és a nyakával ölelt meg, ahogy engem
látott másokkal ölelkezni. A szobában mindenkit megindított e kislány együttérzésének
hihetetlen megnyilvánulása. Engem már rengetegszer megöleltek, de őszintén mondom, ezt sosem
fogom elfelejteni, mert nyilvánvaló volt, hogy ennek az apró gyermeknek csodálatos tehetsége
volt arra, hogy ráhangolódjon mások érzéseire. Az empátia nagyszerű adomány. Arra biztatlak,
hogy gyakorold, és minden lehetőséget ragadj meg, hogy osztozz rajta, mert gyógyítja azt, aki adja
és azt is, aki kapja. Ha tragédiák, megpróbáltatások vagy nehéz napok köszöntenek rád, ahelyett,
hogy befordulnál, tekints azokra, akik a környezetedben vannak. Ahelyett, hogy sebzettnek
éreznéd magad, és szánalmat keresnél, keress valakit, akinek nagyobb sebei vannak, és segíts neki
begyógyítani azokat. A bánatod és a fájdalmad ugyan indokolt, de a szenvedés az emberi állapot
része, és ha segíteni próbálsz valaki máson, azzal magadat is gyógyítod, miközben másoknak is
segítesz meggyógyulni.
A barátom, Gabe Murfitt is elfogadja ezt, ahogy bárki más, akit ismerek. Akkor találkoztunk,
amikor 2009-ben a Gather4Him adománygyűjtő vacsoráján tartottam előadást Richlandben,
Washington államban. Gabe deformált lábakkal és karokkal született, melyek mindössze hétnyolc centiméter hosszúak. A hüvelykujjaiban nincsen csont, ráadásul halláskárosult is. Valahogy
azonban így is sikerül neki hiperaktívan élni, baseballozni, kosárlabdázni és jégkorongozni,
ugrálókötelezni, vagy elkalimpálni dobon, hogy mást ne is említsek.
Gabe, aki Seattle közelében nőtt fel, rettenthetetlen lélekkel és hatalmas empátiával rendelkezik.
Jelenleg egyetemi hallgató a Washington State Universityn, hatévesen elkezdett baseballozni a
Little League-ben. Egyszer egy barátokból és családtagokból álló csoport támogatásával még a Mt.
Rainer hegyet is megmászta. Bár a középiskolában a saját megpróbáltatásaival is szembe kellett
néznie, Gabe a bátorságról, vezetői képességről, kiválóságról, hozzáállásról és tiszteletről tartott,
úgynevezett „CLEAR" (Világos) előadásaival elkezdett más diákokat is megszólítani, hogy
ösztönözze őket. A családjával alapított egy nonprofit szervezetet, hogy más fogyatékkal élőkön
segítsen. A Gabriel's Foundation of HOPE (Gabriel Remény Alapítványa — www.GabesHope.org)
Gabe csodálatos együttérzéséről téve tanúbizonyságot, ösztöndíjat biztosít, ugyanakkor
bátorítással is szolgál.
Látod az erőt Gabe együttérző hozzáállásában? A saját nehézségei helyett inkább arra próbál
odafigyelni, hogy másokon segítsen. Fogyatékosságát együttérző küldetéstudattá formálta át,
mellyel saját és számtalan más ember életét gazdagítja. Gyakran elcsodálkozom azon, ahogy az
emberek fogadnak, amikor mélyszegénységben élő, és óriási szenvedéssel sújtott régiókba
látogatok. Mindig találkozom olyan férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel, akikben hihetetlen erős a
részvét. Nemrég Kambodzsában jártam, ahol egy fojtogató hőségben és párában tartott, elhúzódó
találkozó után siettem vissza a szállodába, mert az ájulás kerülgetett. Nem vágytam másra, csak
egy jó zuhanyra, meg hogy egy vagy két napot alhassak a légkondicionált szobában.
— Nick, mielőtt elindulunk, nem bánnád, ha találkoznál még ezzel a gyerekkel? - kérdezte a
vendéglátóm. — Odakint várt rád egész nap.
A kisfiú, aki még nálam is kisebb volt, egyedül üldögélt a mocsokban. Annyi légy nyüzsgött
körülötte, hogy szinte egy sötét felhőt képeztek fölötte. A fején egy mély seb vagy forradás
tátongott. Az egyik szeme úgy tűnt, mintha ki akarna ugrani a helyéről. Rothadástól és piszoktól
bűzlött.
Mégis annyi részvét ült a tekintetében, annyi szeretet és együttérzés — irántam —, hogy e
gyermek teljesen megnyugtatott.

Ahogy ott ültem a székemben, odajött hozzám, a fejét az arcomhoz hajtotta, úgy próbált meg
csitítani engem. Ez a kisfiú úgy nézett ki, mint aki napok óta nem evett. Árvának tűnt, aki
rengeteget szenvedhetett. Mégis ki akarta fejezni az együttérzését, mert úgy vélte, én szenvedek.
Gesztusa annyira megindított, hogy eleredtek a könnyeim.
Megkérdeztem a vendéglátóimat, hogy tehetnénk-e bármit e kisfiúért, és megígérték, hogy oda
fognak figyelni rá, hogy rendesen táplálkozzon, hogy gondoskodjanak róla, és kapjon egy helyet,
ahol álomra hajthatja a fejét, de őszintén szólva, miután köszönetet mondtam neki, és
visszatértünk a járművünkhöz, akkor sem tudtam abbahagyni a sírást. Nem is tudtam tiszta fejjel
gondolkodni egész hátralévő nap. Képtelen voltam túltenni magam a tényen, hogy itt volt ez a
kisgyerek, akit nem tudtam nem sajnálni, de őt mégse érdekelte a saját szenvedése. Helyette
irántam volt részvéttel.
Fogalmam sincs, min kellett annak a gyereknek átmennie, vagy milyen nehéz az élete. De egy
valamit biztosan állíthatok: a hozzáállása azért megrendítő, mert az összes gondja ellenére, még
mindig megvolt benne a képesség, hogy megpróbáljon segíteni és vigasztalni másokat. Micsoda
ajándék, ha valakiben ennyi empátia és részvét van!
Ha áldozatnak érzed és sajnálod magad, arra bíztatnálak, hogy a hozzáállásodat alakítsd
együttérzővé. Próbálj meg segíteni valakinek, aki szükséget szenved. Nyújtsd felé a kezed. Légy
önkéntes egy menedékhelyen. Légy kalauz vagy tanácsadó. A bánatodat, dühödet vagy
sérelmeidet használd arra, hogy jobban megértsd és enyhítsd valaki más fájdalmát.
Megbocsátó hozzáállás

A negyedik viselkedésforma, mely felemelhet, a megbocsátó hozzáállás. Talán ez mind közül a
legjobb, ugyanakkor a legnehezebb elsajátítani. Hidd el, én csak tudom. Mint már meséltem,
gyermekkoromban egy darabig képtelen voltam megbocsátani Istennek, amit az ő hibájának
véltem: a hiányzó végtagjaimat. Dühös voltam, és hibáztató üzemmódba voltam kapcsolva.
Megbocsátásnak még csak nyoma sem volt a monitoromon.
Hozzám hasonlóan neked is át kell majd esned egy dühös és neheztelő időszakon, hogy eljuthass a
megbocsátásig. Ez természetes, de ne akarj túl sokáig kapaszkodni azokba az érzelmekbe, mert egy
idő után csak magadat fogod megsebezni, ha hagyod, hogy a szívedben forrongjanak.
A haragot nem arra tervezték, hogy a nap huszonnégy órájában együtt lehessen élni vele. Az
autódhoz hasonlóan a tested is lerobban, ha túl sokáig járatod a motort csúcssebességen.
Egészségügyi kutatásokkal kimutatták, hogy ha túl hosszú ideig rejtegetsz magadban haragot és
neheztelést, az fizikai és lelki stresszt okoz, mely legyengíti az immunrendszeredet, és lerombolja
az életfontosságú szerveidet. A vádló játszmával egy másik nagy probléma is akad. Amíg úgy
éreztem, hogy valaki más hibája, hogy nincs karom és lábam, addig a jövőmért se kellett
felelősséget vállalnom. Amint tudatosan úgy határoztam, hogy megbocsátok Istennek és az
orvosaimnak, és tovább lépek az életemben, testileg és érzelmileg is sokkal jobban éreztem magam
— és azt is éreztem, hogy eljött az idő, hogy felelősséget vállaljak az életemért.
A megbocsátó hozzáállás megszabadított engem. Tudod, amikor régi sérelmekbe kapaszkodsz,
azzal csak azok kezébe adod az irányítást, akik bántanak, de amikor megbocsátasz nekik, elvágod,
ami hozzájuk köt. Többé már nem rángathatják a láncaidat. És ne zavarjon a gondolat, hogy
szívességet teszel vele, ha megbocsátasz nekik; nem másért, magadért muszáj megtenned.
Én az összes gyereknek megbocsátottam, akik gúnyolódtak és tréfálkoztak rajtam. Nem azért
bocsátottam meg nekik, hogy feloldozzam őket a bűnük alól. Azért bocsátottam meg, hogy
megszabadítsam magam a harag és a sérelmek terhétől. Szeretem magam. Azt akartam, hogy
megszabaduljak.

Szóval ne aggasszon, hogy milyen hatással lesz a megbocsátásod a múltad ellenséges és sértő
szereplőire. Inkább élvezd, milyen hatással lesz magadra, ha megbocsátasz nekik. Ha sikerül
elsajátítanod a megbocsátó hozzáállást, oly mértékben megszabadulsz a terhedtől, hogy képes
leszel az álmaidat kergetni anélkül, hogy egy múltbéli poggyász visszafogna.
A megbocsátásban olyan erő rejlik, mely túlmutat saját magad meggyógyításán. Amikor Nelson
Mandela megbocsátott azoknak, akik bebörtönözték 27 évre, a gesztusa ereje egy egész nemzetet
megváltoztatott, sőt, végiggyűrűzött az egész világon. Ennek az elszabadult erőnek egy időben
közelebbi, kisebb megnyilvánulásáról is hallottam Oroszországban. Amikor Ukrajnában jártam,
találkoztam egy lelkipásztorral, aki a családjával Oroszországba akart költözni, hogy templomot
avasson egy olyan területen, amit megfertőzött az erőszak. Ahogy a lelkipásztor tervének híre
elterjedt a városban, a gengszterek megfenyegették őt és az öt fiát, ezért a férfi imádkozni kezdett.
- Isten azt mondta, nagy árat fogok fizetni érte, hogy ott alapítok templomot, de valami csodás is
származni fog belőle - mondta.
A fenyegetések ellenére a lelkész megalapította a templomát. Eleinte alig néhányan jártak el a
miséire. Majd egy héttel azután, hogy megnyitotta a kapuit, az egyik fiát a nyílt utcán
meggyilkolták. A gyászoló lelkipásztor ismét Istenhez fohászkodott, hogy az útmutatását kérje, és
Isten azt mondta neki, hogy ne adja fel a templomát. Három hónappal a fia halála után a lelkészt
egy ijesztő ábrázatú férfi állította meg az utcán, aki azt kérdezte tőle:
— Szeretnél találkozni azzal, aki megölte a fiadat?
— Nem - felelte a pásztor.
— Biztos vagy benne? - kérdezte a férfi. - Mi van, ha a megbocsátásodat kérné?
— Én már megbocsátottam neki — válaszolta a lelkész.
— Én lőttem le a fiadat — közölte a férfi, könnyekre fakadva. - És el akarok járni a templomodba.
A rá következő hetekben az orosz maffia oly sok tagja kezdett a lelkipásztor templomába járni,
hogy a bűnözés csaknem megszűnt a környéken. Ez a megbocsátás ereje. Ha megbocsátó
hozzáállással viselkedsz, mindenféle fantasztikus energiát hozol mozgásba. S azt se felejtsd el,
hogy ez a hozzáállás arra is jó, hogy magadnak megbocsáss. Keresztényként tudom, hogy Isten
megbocsát azoknak, akik a kedvében akarnak járni, de mi magunk igen gyakran képtelenek
vagyunk megbocsátani magunknak a múlt hibáiért, a balul sikerült dolgokért és a feladott
álmokért.
Önmagunknak megbocsátani éppoly fontos, mint másoknak. Én is követtem el hibákat. Te is.
Rosszul bántunk emberekkel. Igazságtalanul ítéltük meg őket. Valamennyien elfuserálunk
dolgokat. Ám a kulcs az, hogy lépj vissza, ismerd be, hogy tévedtél, kérj bocsánatot a sértett féltől,
és ígérd meg, hogy jobb leszel, hogy megbocsátasz magadnak és tovább lépsz.
Ez már egy olyan hozzáállás, amivel érdemes élni!
A Biblia azt tanítja, hogy ki mint vet, úgy arat. Ha keserű vagy, dühös, sajnálod magadat és
képtelen vagy megbocsátani, mit gondolsz, hová jutsz ezzel a viselkedéssel? Miféle örömet
nyújthat egy ilyen élet? Fordíts hát hátat a pesszimista hangulatnak, tankolj fel optimizmussal,
töltődj fel hálás, cselekvő, együttérző vagy megbocsátó hozzáállással.
Én felfedeztem az erőt a hozzáállásom megváltoztatásában, és mondhatom, megváltoztatta az
életemet, olyan magasságokba jutottam általa, amiről nem is álmodtam volna. És ez veled is
megtörténhet!

6. KARTALAN, ÁM NEM KÁRTALAN
Az első és egyetlen játszótéri küzdelmemet Chucky ellen vívtam, aki a legerőszakosabb srác volt
az általános iskolában. Az igazi neve nem Chucky volt, de lángoló, vörös haja, szeplői és nagy fülei

voltak, épp mint a tinihorrorban Chuckynak, szóval így fogom nevezni, hogy ne fedjem fel a
bűnös személyét.
Chucky volt az első ember, aki miatt komolyan félelem költözött a szívembe. Mindannyian a
félelmeinkkel küzdünk egész életünkben, akár valósak, akár képzeltek. Nelson Mandela mondta,
hogy nem az a bátor, aki nem fél, hanem az, aki legyőzi a félelmét. Na hát én rendesen be voltam
gyulladva, amikor Chucky megpróbálta szétütni az arcomat, de legyőzni a félelmemet, az már más
tészta volt.
Akkoriban elég nehezen lehetett volna meggyőzni róla, pedig a félelem ajándék. A legalapvetőbb
félelmeink, mint például a tűztől, zuhanástól és üvöltő vadállatoktól való félelem túlélő
eszközként kötődik hozzánk. Szóval csak nyugodtan örülj azoknak a félelmeknek, és tartsd meg
őket, de ne hagyd, hogy rád telepedjenek.
A túl sok félelem nem túl jó dolog. Gyakran megbénít bennünket a kudarctól, csalódástól és a
visszautasítástól való félelem. Ahelyett, hogy szembenéznénk e félelmekkel, inkább megadjuk
magunkat nekik, és korlátozzuk magunkat.
Ne hagyd, hogy a félelmed visszatartson az álmaid megvalósításától. Tekints úgy a félelmedre,
mint valami füstérzékelőre. Figyelj oda rá, ha megszólal, nézz körül, hogy valós veszély fenyegete, vagy csak megszólalt a riasztó. Ha nincs igazi vészhelyzet, felejtsd el a félelmet, és éld tovább az
életed.
Chucky, az én általános iskolai kínzóm megtanított legyőzni a félelmemet, és továbblépni, de csak
gyerekkorom első és utolsó csatája után. Az iskolámban majdnem mindenki a barátom volt, még a
keményebb srácok is. Chucky viszont tipikus zsarnokoskodó alkat volt. Egy bizonytalan gyerek,
aki mindig lesben állt, hogy beleköthessen valakibe. Nagyobb volt nálam, bár nálam mindenki
nagyobb volt az iskolában.
Nem igazán jelentettem veszélyt senkire. Egy szimpla elsős voltam a magam tíz kilójával,
kerekesszékben. Chucky néhány évvel idősebb volt, és hozzám képest egy óriás.
— Fogadjunk, nem tudsz bunyózni — szólított meg egyszer a reggeli szünetben.
A barátaim is ott voltak, ezért ugyan bátor arcot öltöttem, ugyanakkor arra gondoltam:
Kerekesszékhez vagyok kötve, ő kétszer akkora, mint én. Hát ez nem valami rózsás helyzet.
— Na mibe', hogy tudok — feleltem, mert ez volt a legjobb, amit ki tudtam ötölni.
Nem mintha sok tapasztalatom lett volna benne. Mélyen vallásos keresztény családból
származom. Arra tanítottak, hogy az erőszak semmire sem válasz, de nem voltam nyúlbéla. Az
öcsémmel és az unokatesóimmal rengeteget birkóztam. Az öcsém, Aaron a mai napig emlegeti a
legjobb birkózó mozdulatomat. Még mielőtt sokkal nagyobbra és magasabbra nőtt nálam, át
tudtam fordítani a padlón, és a karját az állammal leszorítottam.
- Képes lettél volna eltörni a karom azzal az erős állkapcsoddal - meséli. - De amikor nagyobb
lettem, elég volt, ha a kezemmel eltoltalak a homlokodnál fogva, hogy ne tudj a közelembe
férkőzni.
Ezzel a problémával kellett szembenéznem Chucky esetében. Nem arról volt szó, hogy féltem
megküzdeni vele, csak fogalmam sem volt, hogy kezdjek hozzá. Az összes bunyóban, amit a
televízióban vagy filmekben láttam, behúztak valakinek vagy belerúgtak. Namármost, én ezen
mozdulatok kivitelezéséhez elég lényeges eszközökben szenvedtem hiányt.
Ez azonban látszólag nem hatotta meg Chuckyt.
- Ha tudsz bunyózni, bizonyítsd be! - követelte.
- Oké, találkozzunk az Oválban, ebédidőben — feleltem vicsorítva.
- Megdumáltuk - mondta Chucky. - De elgyere ám!
Az Ovál egy tojás alakú betonplacc volt a füves-homokos játszóterünk közepén. Ott megmérkőzni
olyan volt, mintha az iskolai csarnok ringjének közepén küzdöttünk volna. Az Ovál volt a mi

nagyszínpadunk. Ami az Oválban történt, az mindenkinek a tudomására jutott. Ha elpüfölnek az
Oválban, azt nem élem túl.
A délelőtti nyelvtan, földrajz és matekórákon végig az iskola zsarnokával való, délben esedékes
megmérettetésem miatt nyugtalankodtam. Az sem igazán segített, hogy elterjedt a szóbeszéd,
hogy elfogadtam Chucky kihívását. Mindenki tudni akarta a stratégiámat. Amiről persze
fogalmam sem volt.
Egyfolytában az járt a szemem előtt, hogy Chucky a szart is kiveri belőlem. Azért fohászkodtam,
hátha valamelyik tanárnak a tudomására jut a dolog, és leállítja a bunyót, még mielőtt elkezdődne.
De nem volt ilyen szerencsém. A rettegett óra közeledett. Megszólalt a déli csengő. A sleppem a
kerekesszékem köré gyűlt, és némán elgurultunk az Oválhoz. A fél iskola ott várt. Volt, aki
magával hozta az ebédjét is. Néhányan fogadásokat kötöttek.
Sejtheted, hogy a korai fogadásoknál én voltam az esélytelenebb fél.
— Kész vagy a meccsre? - kérdezte Chucky. Bólintottam, hogy igen, bár fogalmam sem volt, mi lesz
a vége.
Chucky sem volt annyira biztos benne.
— Ööö, hogy csináljuk? — kérdezte.
— Nem tudom — feleltem.
— Szállj ki a tolószékedből — követelte. — Nem igazságos, ha a székben vagy.
Chucky nyilván attól tartott, hogy cserbenhagyásos gázolást követek el rajta. Ez vitaalapot
biztosított számomra. A bunyó ugyan nem volt az én asztalom, de tárgyalófélnek már kiváló
voltam.
— Ha én kiszállok ebből a székből, akkor neked térdre kell ereszkedned — mondtam.
Chuckynak ciki volt egy kerekesszékes srácot kiszemelni. Így hát elfogadta az ellenjavaslatomat.
Köpcös ellenfelem térdre ereszkedett, én pedig kiugrottam a székből, és készen álltam a nagy
Krokodil Dundee-pillanatra - már csak azt kellett kitalálnom, hogy bunyózzak ököl nélkül.
Úgy értem, olyan nincs, hogy „vállharc", nem?
A déli tömeg teljesen körénk gyűlt, ahogy Chuckyval egymást méregettük. Még mindig az járt a
fejemben, hogy esetleg nem is akarja végigcsinálni ezt az egészet. Végül is ki lenne olyan aljas,
hogy megüssön egy gyereket, akinek se keze, se lába?
A lányok az osztályomból azt kiabálták:
— Nicky, ne csináld! Meg fogsz sérülni!
Ez aztán megtette a hatását. Nem akartam, hogy a lányok sajnáljanak. A macsó büszkeségem
bekattant. Olyan magabiztosan mentem oda Chuckyhoz, mintha biztos lennék benne, hogy
seggbe tudom rúgni.
Kinyújtott kézzel aztán megtaszított a mellem közepén, én meg olyat puffantam a betonon, mint
egy zsák krumpli.
Chucky meglepett! Így még sosem taglóztak le. Fájt! A szégyen azonban sokkal rosszabb volt. Az
osztálytársaim rémülten körém sereglettek. A lányok sopánkodtak, és eltakarták a szemüket a
szánalmas látvány elől.
Ez a gyökér tényleg bántani akar. Megfordultam, és a homlokomat a földhöz támasztottam. Aztán
nekinyomtam a vállamat a kerekesszékemnek, hogy álló helyzetbe tornásszam magam. Ettől a
technikától kemény lett a homlokom és nagyon erős a nyakam, s ezek olyan tulajdonságok,
melyek nemsokára Chucky vesztét okozzák majd.
Egy dolog nem volt kétséges abban a pillanatban: Chucky nem igazán lelkizik, hogy szétrúgja-e a
valagamat, vagy sem. Itt most harcolni kellett vagy megfutamodni, és a futás esetemben nem volt
túl reális opció.
Nekirontottam Chuckynak megint, ezúttal egy kicsit nagyobb lendülettel. Három ugrással
hirtelen előtte termettem. De még mielőtt kigondoltam volna, mi legyen a következő lépés,

Chucky nyújtott karral meglegyintett. Mindössze egyet ütött fél kézzel a mellkasomba, én meg a
földre huppantam. Talán még vissza is pattantam egyszer. Oké, lehet, hogy kétszer is.
A fejemet bevertem a keményszívű Oválba. A világ kezdett elhomályosodni. Egy sikoltozó lánytól
viszont visszanyertem az eszméletemet.
A tanári lovasság felbukkanásáért imádkoztam. Miért van az, hogy sosincs kéznél egy
igazgatóhelyettes, amikor szükség lenne rá?
Végül kitisztult a látásom, és ott álldogált fölöttem a gonosz Chucky.
A püffedt képű korcs épp győzelmi táncot járt.
Ennyi. Kicsinálom ezt a palit!
A hasamra fordultam, letámasztottam a homlokomat, és felemeltem magam egy utolsó rohamra.
Felbugyogott bennem az adrenalin. Ezúttal oly sebesen vágtáztam felé ahogy csak tudtam, ami
sokkal gyorsabb volt, mint amire Chucky számított.
Elkezdett a térdén állva hátrálni. Ezúttal rávetettem magam: a bal lábam segítségével kilőttem
magam, akár egy emberi ágyúgolyó. Fejjel előre Chucky orrába száguldtam. Összeesett. Én
rázuhantam, majd legördültem.
Amikor felpillantottam, Chucky elterpeszkedett a földön, az orrát fogta, és megállás nélkül
bömbölt.
Ám a győzelmi mámor helyett elöntött a bűntudat. A lelkész fia azonnal megbocsátásért
könyörgött.
— Nagyon sajnálom, jól vagy? — kérdeztem.
- Nézd, Chucky vérzik! - kiáltotta egy lány. Ezt nem hiszem el, gondoltam.
Pedig ez volt az igazság, Chucky kövérkés ujjai között vér szivárgott. Ahogy elvette a kezét,
lefolyt az arcán, és élénkvörös foltot ejtett az ingjén.
A tömeg fele ujjongott. A másik fele Chucky miatt zsörtölődött. Végül is épp az imént verte meg
egy tökmag, akinek se karja, se lába. Ezt a szégyent biztosan nem heveri ki. Chucky hatalmaskodó
napjainak vége. Az ujjai közé csippentette az orrát, és berohant a mosdóba.
Őszintén szólva, soha többé nem találkoztam vele. Valószínűleg abbahagyta az iskolát
szégyenében. Chucky, ha olvasod ezt, sajnálom, és remélem, jól alakult a zsarnokoskodás utáni
életed.
Büszke voltam rá, hogy kiálltam magamért, de a bűntudat terhét cipeltem. Tanítás után
hazamentem, és mindent bevallottam a szüleimnek, ahogy beléptem az ajtón. Tényleg attól
rettegtem, hogy mi lesz a büntetésem. Ugyanakkor felesleges volt aggódnom. Apu és anyu nem
hittek nekem! Egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy lehetséges, hogy elpáholtam egy nagyobb,
idősebb és épkézláb fickót!
Egyébként meg sem próbáltam meggyőzni őket.
Bármennyire is kedvelik az emberek ezt a történetet, és egynémely eleme még mulatságos is,
vegyes érzelmeim vannak, hogy egyáltalán elmeséljem-e, mert nem pártolom az erőszakot. Én
abban hiszek, hogy a szelídség a visszatartott erő. Sosem fogom elfelejteni az első - és egyetlen bunyómat, mert felfedeztem, hogy ha rákényszerülök, úrrá tudok lenni a félelmemen. Abban az
életkorban különösen jó érzés volt, hogy elég erős vagyok hozzá, hogy megvédjem magam. Azt
hiszem, úgy is fogalmazhatnánk, rájöttem, hogy megengedhetem magamnak, hogy alázatos
legyek, mert lecsapoltam a belső erőmet.
Karok nélkül, lábak nélkül, félelem nélkül

Lehet, hogy nagyon céltudatos vagy, hogy nagy reményekkel nézhetsz szembe az életed
lehetőségeit illetően, hogy hálás vagy az adottságaidért, és talán a hozzáállásod is nagyszerű, ám a

félelem képes megakadályozni, hogy megvalósítsd az álmaidat. A karok és lábak hiányánál sokkal
rosszabb akadályok is vannak - a félelem különösen képes elerőtleníteni. Nem tudsz teljes életet
élni, mely egyre-másra ontja rád az áldásait, ha minden döntésedet a félelem irányítja.
A félelem visszafog, és nem hagyja, hogy az légy, aki lenni akarsz. Ennek ellenére a félelem
csupán egy hangulat, egy érzés, nem valódi! Hányszor rettegtél valamitől — a fogorvostól, egy
állásinterjútól, egy iskolai dolgozattól —, hogy aztán kiderüljön, hogy az egész közel sem volt
olyan rémes élmény, mint ahogy vártad?
Én is azt hittem, Chucky laposra ver a bunyóban, aztán meg nézd meg, hogy végződött! A
felnőttek nagyon is gyakran visszatérnek gyermekkori félelmeikhez. Újra úgy viselkednek, mint
az éjszakától rettegő kisgyerekek, akik azt hiszik, hogy a hálószoba ablakát kaparászó falomb
tulajdonképpen egy szörny, ami fel akarja falni őket.
Láttam, ahogy a félelem képes teljesen megbénítani egyébként normális embereket. Nem a
horrorfilmek okozta, vagy a gyerekek éjszakától való rettegésére gondolok. Rengeteg embert
megnyomorít a kudarctól való félelem, vagy az, hogy hibát követ el, vagy az, hogy elkötelezze
magát, de akár még a sikertől való félelem is. Elkerülhetetlen, hogy a félelem az ajtódon
kopogtasson. Nem muszáj beeresztened. Bocsásd útjára, te pedig haladj tovább a sajátodon. Mert
erre is megvan a lehetőséged...
A pszichológusok azt állítják, hogy a legtöbb félelmünket megtanuljuk. Mindössze két ösztönös
félelemmel születünk: az erős zajtól való félelemmel és azzal, hogy leejtenek. Én első osztályban
attól féltem, hogy Chucky ízekre szed, de aztán túljutottam rajta. Úgy döntöttem, hogy nem
fogom megvárni, amíg érezni kezdem — inkább felléptem bátran, és végül tényleg bátor voltam!
Felnőttként is hajlamosak vagyunk félelmetes fantazmagóriák gyártására, melyek
köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. (Ez megmagyarázza, hogy az angol félelem szót —
FEAR — miért használják a „valósnak tűnő hamis bizonyosság" mozikszavaként: False Evidence
Appearing Real.) Oly mértékben a félelmeink megszállottjai leszünk, hogy szinte valósággá válnak
a szemünkben — melynek eredményeként átengedjük nekik az irányítást.
Nehéz elképzelni, hogy egy akkora és oly sikeres fickó, mint Michael Jordan fél. Ennek ellenére
amikor beiktatták az NBA Hall of Fame-be, őszintén elmesélte, miképp hajtotta magát a félelmei
miatt, hogy jobb sportoló legyen. Beszéde összefoglalásaként azt mondta:
- Egy nap majd arra kapod fel a fejed, hogy engem látsz, amint még ötvenévesen is játszom.
Ó, csak ne nevess, ne nevess! Soha ne mondd, hogy soha! Mert a korlátok, akárcsak a félelmek,
gyakran csupán illúziók.
Lehet, hogy Jordan jobb kosárlabdázó, mint életmód tanácsadó, mindenesetre van abban valami,
amit mondott. Kövesd a Jordan-szabályokat: ismerd fel, hogy a félelmeid nem valódiak, és lépj át
rajtuk, vagy használd fel azokat. A legrosszabb félelmeid legyőzéséhez az a kulcs — legyen szó
akár repülésről, kudarcról vagy kapcsolatokról —, hogy felismerd, hogy a félelem nem valódi.
Nem más, mint egy érzelem, te pedig képes vagy az érzelmeidre adott reakcióidat irányítani.
Szónoki karrierem kezdetén nekem is muszáj volt megtanulnom ezt. Rettegtem és ideges voltam.
Fogalmam sem volt, hogy fognak az emberek reagálni mindarra, amit mondani akarok. Még abban
sem voltam biztos, hogy egyáltalán meghallgatnak. Szerencsére az első előadásaimat a diáktársaim
előtt tartottam. Ők ismertek engem, és jól éreztük magunkat egymás társaságában. Idővel aztán
elkezdtem nagyobb csoportoknak és templomokban is beszédeket tartani, ahol csak elvétve
lézengett egy-két barát a tömegben. Fokozatosan úrrá lettem az idegességemen és a félelmeimen.
Még mindig elfog azonban a félelem, ha több ezer, néha több tízezer, olykor több százezer ember
előtt kell felszólalnom. Gyakran látogatok Kína, Dél-Amerika, Afrika és a világ más, távoli felére,
ahol fogalmam sincs, hogy fognak fogadni az emberek. Mindig attól tartok, ha például mondok
egy viccet, ami az ottani kultúrában valami teljesen mást jelent, azzal megsértem őket. Ezt a

félelmet például arra használom, hogy emlékeztessem magamat, hogy mindig nézessem át a
tolmácsaimmal és a vendéglátóimmal a beszédeimet, mielőtt azt kockáztatom, hogy zavarba jövök.
Megtanultam energiaforrásként és eszközként használni a félelmeimet, melyek segítségével az
előkészületekre összpontosítok. Ha attól tartok, hogy elfelejtem a beszédemet, vagy valamit
elrontok, segít arra koncentrálnom, hogy áttekintsem és gyakoroljam az előadásomat.
Ilyen értelemben rengeteg félelem igen hasznos tud lenni. Például jó az a félelem, mely arra
ösztönöz, hogy bekapcsold a biztonsági övedet, mert nem akarsz megsérülni egy autóbalesetben.
Ha az attól való félelem, hogy megfázol vagy náthás leszel, arra inspirál, hogy állandóan kezet
moss, és vitaminokat szedj, az is jó.
Ugyanakkor túl gyakran hagyjuk, hogy tanult félelmeink ámokfutást rendezzenek.
Ahelyett például, hogy egyszerű óvintézkedéseket tennének, nehogy megfázzanak, egyesek olyan
szélsőséges viselkedésre ragadtatják magukat, hogy bezárkóznak az otthonukba, és ki sem
mozdulnak a házból. Ha a félelmeink visszatartanak bennünket attól, hogy bármit megtegyünk,
vagy hogy azok legyünk, akik lenni akarunk, azok nem racionális félelmek.
A „Mi van, ha.. "félelmek

Van egy barátom, akinek a szülei elváltak, amikor még fiatal volt. Az anyukája és az apukája még a
válás után is egyfolytában veszekedtek. A barátom immár felnőtt nő, de fél férjhez menni.
— Nem akarom úgy végezni, mint a szüleim — mondja.
El tudod képzelni, hogy soha ne legyen egy tartós kapcsolatod, mert attól tartasz, hogy talán nem
fog működni? Ez aztán a beteges félelem! Nem gondolhatsz úgy a házasságra, mint a váláshoz
vezető első lépésre. Emlékszel Tennyson versére: „Jobb szeretni és elveszíteni, mint soha nem is
kapni lehetőséget, hogy szeress."
Valószínűleg soha nem lesz élvezetes és teljes az életed, ha annak a félelme bénít meg, hogy mi
történhet majd valamikor, valahol, talán valahogy. Ha soha ki se kelnénk az ágyból, mert attól
tartanánk, hogy belénk csap a ménkű, vagy megcsíp egy malária szúnyog, az elég szomorú világ
lenne, nem igaz?
Rengeteg rettegő ember koncentrál a „Mi van, ha..." kezdetű dolgokra, ahelyett, hogy azt
kérdeznék, hogy „Miért ne?"
• Mi van, ha kudarcot vallok?
• Mi van, ha nem vagyok elég jó?
• Mi van, ha kinevetnek?
• Mi van, ha kikosaraznak?
• Mi van, ha nem tudok lépést tartani a sikereimmel?
Én megértem ezt a fajta gondolkodást. Ahogy felnőttem, nekem is meg kellett birkóznom a
legnagyobb félelmekkel — a visszautasítással, az alkalmatlansággal, a másra utaltsággal. Nem csak
képzelődtem: a testem nem volt ellátva az alapfelszereltséggel, a szüleim mégis mindig azt
hangsúlyozták, hogy ne arra koncentráljak, mim hiányzik, hanem arra, amim van, és arra, hogy
mire vagyok képes, ha követni merem az álmaimat.
— Álmodj nagyot, Nicky, és soha ne hagyd, hogy a félelem megakadályozzon benne, hogy az
álmaidért küzdj — mondták. — Ne hagyd, hogy a félelem határozza meg a jövődet. Válassz olyan
életet, amilyet szeretnél, és küzdj érte.
Eddig több mint tizenkilenc országban tartottam előadást sokféle hallgatóság előtt. Hatalmas
tömegekhez juttattam el a remény és a hit üzenetét stadionokban, arénákban, iskolákban,

templomokban és börtönökben. Sosem lettem volna rá képes, ha a szüleim nem bátorítanak arra,
hogy ismerjem fel a félelmeimet, és lépjek túl rajtuk.
A félelem mint motiváció

Te és én sosem leszünk oly meghatározóak a sportban, mint Michael Jordan volt, de Mike-hoz
hasonlóan te is használhatod a félelmedet motiváló eszközként, hogy az álmaidat űzhesd, és olyan
életet teremts magadnak, amilyet akarsz.
Laura Gregory egy nagyon intelligens iskolai barátom volt. Mindig számíthattam rá, hogy
pontosan azt fogja mondani, amit gondol. Ő aztán nem köntörfalazott. Egy nap, első osztályban
Laura azt kérdezte tőlem:
— Szóval egy tanársegéd segít neked az iskolában, de ki viseli gondodat otthon?
— Hát a szüleim - feleltem, bár fogalmam sem volt, hova akar kilyukadni.
— És ez téged nem zavar?
— Az, hogy a szüleim segítenek nekem? Miért, mi egyebet tehetnék?
— Mármint az olyan dolgokban, hogy felöltözni, zuhanyozni és WC-re menni — tette hozzá.
- Na, de hogy viseli a méltóságod? Nem gondolod, hogy furcsa, hogy egyedül képtelen vagy
ezekre?
Laurának esze ágában sem volt megbántani az érzéseimet. Ő pusztán az igazságot kutatta, és
tényleg tudni akarta, hogyan élem meg az életem összes aspektusát. Érzékeny témára tapintott.
Fiatalkoromban az volt az egyik legnagyobb félelmem, hogy terhet jelentek azok számára, akiket
szeretek. Az a gondolat, hogy túlságosan függök a szüleimtől, az öcsémtől és a húgomtól, mindig is
nyugtalanított. Néha hideg verejtékben ébredtem az éjszaka közepén, és az a gondolat töltött el
rémülettel, hogy a szüleim meghaltak, és itt hagytak Aaronra és Michellre utalva.
Ez a félelem nagyon is valóságos volt. Néha szinte megsemmisítettek a függőségem látomásai.
Laura nyers kérdései a méltóságomról segítettek, hogy e gyötrő félelem végül motiváló tényezővé
váljon. A függőségemet illető kérdések tudat alatt mindig is foglalkoztattak, de attól a naptól
kezdve tudatosabban foglalkoztam velük, és elhatároztam, hogy agresszívebben fogom kezelni
azokat.
Ha tényleg odafigyelnék rá, mennyire tudnék függetlenné válni? Motivációs erőként használtam fel azon
félelmemet, hogy teher vagyok a szeretteim számára, és szándéknyilatkozattá alakítottam — pedig
akkoriban még lövésem sem volt, hogy mi az a szándéknyilatkozat. A félelmemből ösztönző
szenvedélyt merítettem és elég erőt ahhoz, hogy sürgessem magam.
Többet kell tennem magamért. De hogyan?
A szüleim állandóan arról biztosítottak, hogy mindig segíteni fognak nekem, és számukra
egyáltalán nem gond, ha hurcolni, emelgetni, öltöztetni kell, vagy bármi olyat tenni, amihez
szükségem van rájuk. Engem viszont zavart, hogy még egy pohár vizet sem tudok inni nélkülük
egyedül; valakinek állandóan rá kellett emelnie a WC-ülőkére is. Ahogy öregedtem, természetes
indíttatásból vágytam több függetlenségre, és fokozottabban akartam ellátni magamat.
A félelmem folytán eltökéltem magam, hogy tenni fogok ezen vágyaim érdekében.
Az egyik olyan gondolat, ami nagyban cselekvésre sarkallt, az a kép volt, hogy teher maradok az
öcsém, Aaron nyakán, miután a szüleink már rég nem lesznek közöttünk.
Ez igen gyakran aggasztott, mert ha valaki igazán megérdemelt egy normális életet, az az én
szegény kisöcsém volt. Úgy éreztem, Isten tartozik neki ennyivel, mert egész életében arra
kényszerült, hogy nekem segítsen, velem éljen, és azt lássa, hogy én mekkora figyelmet kapok.
Aaronnak ugyan megvolt keze-lába, mégis valamiért úgy gondoltam, hogy a dolog nála csapódik
le rosszabbul, hiszen ő mindig úgy érezte, hogy vigyáznia kell rám.

Azon döntésem, hogy önellátóvá váljak, amennyire csak lehet, önmagam fenntartásának ügyét
szorgalmazta. Laura emlékeztetett rá, hogy még mindig túlságosan függök mások türelmétől és
jóindulatától. Tudtam, hogy erre nem alapozhatok örökké. A büszkeségem se hagyta.
Teljesen alkalmas vagyok rá, hogy egy nap családom legyen, és nem akarom, hogy a feleségemnek
kelljen cipelnie. Gyerekeket akarok, és jó apa is szeretnék lenni, ezért úgy éreztem, hogy muszáj
kiszállnom ebből a kerekesszékből.
Lehet, hogy a félelem az ellenfeled, én ennek érdekében mégis a barátommá tettem.
Bejelentettem a szüleimnek, hogy más módot akarok találni rá, hogy ellássam magam. Ők persze
eleinte aggódtak.
— Nem muszáj ezt tenned, mi majd megoldjuk, hogy mindig gondodat viseljék — felelték.
— Anyu, apu, miattatok és magamért is muszáj ezt tennem, szóval dugjuk össze a fejünket, és
ötöljünk ki valamit — javasoltam.
És megtettük. Kreatív törekvéseink valamelyest arra a Robinson család (Swiss Family Robinson) című,
régi filmre emlékeztettek. Miután zátonyra futottak, és kikötöttek egy szigeten, rákapcsoltak, és
fantasztikus dolgokat találtak ki a fürdéshez, a főzéshez és a túléléshez. Tisztában vagyok vele,
hogy senki sem sziget, különösen nem egy kar és láb nélküli ember. Inkább egy félsziget voltam,
vagy csak egy földnyelv.
Anyukám, a nővér és apukám, az ezermester először egy olyan módszerrel állt elő, melynek
segítségével lezuhanyozhatok, és besamponozhatom a hajamat. Apu a zuhanyzó gömb alakú
csapjait lecserélte karokra, amiket a vállammal is el tudok mozdítani. Aztán anyu egy lábbal
pumpálható szappanadagolóval állított haza, amit a műtétre készülő orvosok használnak, hogy
kézzel ne kelljen hozzáérni. Átalakítottuk, hogy szappant és sampont tudjak pumpálni belőle, ha
rálépek.
Aztán apu és én előálltunk egy újabb ötlettel: egy műanyag tartót szereltünk a falra, melybe
elektromos fogkefét helyeztünk, amit egy nyomógomb segítségével be és ki tudtam kapcsolni,
valamint előre-hátra mozogva, fogat tudtam vele mosni.
Megmondtam a szüleimnek, hogy szeretnék egyedül öltözködni is, így anyu tépőzáras shortot
készített nekem, amit egyedül tudtam fel- és levenni. Az inggombok mindig is hatalmas kihívást
jelentettek számomra, így olyan ingeket kerestünk, amibe csak bele kell bújnom.
Ami az egyik legnagyobb félelmemnek számított, olyan küldetésre indított mindhármunkat, mely
kihívásnak is, tréfának is nagyszerű volt, mivel leleményes módszerekkel próbáltunk meg engem
függetlenebbé tenni. A távirányítók, mobil telefonok, számítógép-billentyűzetek és
garázskapunyitók számomra valóságos áldást jelentenek, mert azokat a lábammal is tudom
kezelni.
Az általunk alkalmazott megoldások egy része koránt sem volt csúcstechnológia. Megtanultam,
hogyan tudom az orrommal kikapcsolni a házi riasztókészülékünket, az állam és a nyakam közé
szorított golfütővel pedig a villanyt tudtam felkapcsolni, valamint egy-két ablakot kinyitni a
lakásban.
Nyilvánvaló okokból most nem fogom részletesen kitárgyalni, de a mellékhelyiség használatára is
kitaláltunk egy-két ötletes megoldást. Ezen a YouTube videón megtekinthetitek a módszereink és
találmányaink egy részét.
Nyugodt lehetsz, nincs közte olyan jelenet, ahol használom is a WC-t.
Hálás vagyok Laurának a mi kis beszélgetésünkért a méltóságomról, és hálás vagyok azon ifjúi
félelmemnek is, hogy másoktól függök, és teher vagyok a családom nyakán, mert mindez arra
motivált, hogy függetlenebb legyek. Az, hogy elsajátíthattam mások számára rutinszerű
feladatokat, az önbizalmammal is csodát művelt, és talán nem is lettem volna képes rávenni
magamat, ha nem járt volna az egész helyzettől való szorongás olyan potenciálisan negatív
érzelmekkel, melyeket pozitív energiává változtathattam.

Te is képes vagy ugyanerre. Csapold meg a félelmeid, a kudarcaid, a visszautasításaid vagy az
ezekhez hasonló érzéseid által kiváltott energiát, és használd arra, hogy pozitív tetteket működtess
vele, melyek közelebb vihetnek az álmodhoz.
A behatárolt félelem

Úgy is ellenállhatsz a bénító félelmeidnek, hogy félelemmel harcolsz a félelem ellen.
Gondolj a legnagyobb félelmedre!
Mondjuk legyen ez az a félelem, hogy kiállsz egy hatalmas közösség elé, és elfelejted a beszédedet.
Ezzel én is képes vagyok azonosulni. Folytasd, képzeld el, mi a legrosszabb, ami történhet:
elfelejted a szövegedet, mire kifütyülnek a színpadról. Előtted van a kép? Oké.
Utána képzeld el, hogy olyan jól adod elő a beszédedet, hogy a közönség felállva tapsol meg.
Most akkor dönts úgy, hogy a második forgatókönyv szerint zajlanak le a dolgok, zárd azt a képet
a fejedbe, hogy valahányszor az előadásodra készülődsz, átugrod a kifütyülést, és azonnal az
ovációhoz ugrasz. Nekem bevált, szerintem neked is működne.
A félelem leküzdésének egy hasonló módszere abban áll, hogy valós élményeid között olyan
emlékeket kutatsz fel, amikor kitartottál, és úrrá lettél a kihívásokon. Például ha én félek és ideges
vagyok, mert egy fontos személyiséggel kell találkoznom, mint Oprah Winfrey, egyszerűen
lehívok egy bátor pillanatképet az emlékeim bankjából.
Félsz, hogy Oprah-val kell találkoznod? Miért, mit fog tenni, levágja a kezedet meg a lábadat?
Várj csak, te már 25 éve utazgatsz a világban kar és láb nélkül. Oprah, készen állok! Na, ölelj meg!
Félelemtől sújtva

Gyerekkoromban volt egy eléggé természetes félelmem, féltem a doktoroktól meg az injekciós
tűiktől. Valahányszor iskolai védőoltást kaptunk himlő, kanyaró vagy influenza ellen, elbújtam
anyukám elől. A problémám egy része abban állt, hogy meglehetősen korlátolt felület állt az
orvosok rendelkezésére a testemen, ahová az oltást beadhatták. A többi gyerek esetében
megszúrhatták a karjukat is meg a feneküket is. Az én megkurtított testem mindössze egyetlen
célpontot kínált, s mivel az én ülepem elég közel van a földhöz, nekem rohadtul fájdalmas volt az
egész még akkor is, ha sikerült valamivel feljebb, a csípőmbe adni az injekciót. Akárhányszor
megszúrtak, egy napig nem tudtam járni.
A fogyatékosságom folytán az ifjúságom egy része azzal telt, hogy a doktorok tűpárnájául
szolgáltam, ezért igen mély félelem alakult ki bennem a dolog iránt. Közismert voltam róla, hogy
egy injekciós fecskendő puszta látványától képes vagyok elájulni.
Egyszer az általánosban két iskolai nővér, akik valószínűleg se rólam, se a test anatómiájáról nem
tudtak sokat, közrefogtak a kerekesszékemben, és mindkét vállamat összeszurkálták — pedig ott
igen kevés izom- vagy zsírszövet található. Szörnyű kínszenvedés volt. Oly erős fájdalmam volt,
hogy megkértem a haveromat, Jerryt, hogy sétáljon mellettem, és irányítsa helyettem a kerekesszékemet, mert az ájulás kerülgetett. Jerry átvette az irányítást, én meg kidőltem, ahogy kell.
Szegény Jerrynek fogalma sem volt, mit csináljon, így az osztályterembe tolt engem, miközben én
ájultan lógtam a székemből, és a tanártól kért segítséget.
Mivel édesanyám tudta, mennyire félek a tűtől, sem nekem, sem az öcsémnek vagy a húgomnak
nem árulta el, ha iskolai oltásra vitt bennünket. Nagyjából tizenkét éves lehettem, amikor volt egy
elég durva látogatásunk, mely bekerült a családi legendáriumba. Anyu azt állította, csak iskolai
felmérésre megyünk. Az első gyanús jel a váróteremben fogadott. Láttunk egy kislányt, akit
miután bevittek a kivizsgálóba, visítani kezdett, mikor megkapta a szuriját.

— Hallottátok ezt? - kérdeztem Aaront és Michelle-t. - Meg is fognak szúrni bennünket!
Hirtelen rám tört a félelmem, és pánikba estem. Sírni és kiabálni kezdtem, azt mondtam anyunak,
hogy nem akarok injekciót kapni, mert iszonyúan fáj, és haza akarok menni. Mivel én voltam a
legidősebb, a fiatalabb gyerekek követték bátor, ragyogó példámat. Ők is elkezdtek nyivákolni
meg könyörögni, hogy haza akarnak menni.
Anyánkat, aki ápolónő volt, természetesen nem hatotta meg. Ő már veteránnak számított ezekben
az injekciós háborúkban. Úgy vonszolta be bömbölő, rugdosó és karmolászó falkáját a
kivizsgálóba, ahogy egy tengerészgyalogos katonai rendész cibálja fel a részeg katonákat a
fedélzetre.
Mivel láttam, hogy a pánikhangulat és a szánalmas könyörgés nem vált be, megpróbáltam
tárgyalóra venni a figurát a családi orvossal.
— Nem tud adni valamit, amit megihatok inkább? — üvöltöttem.
- Attól tartok, nem, fiam.
Itt volt az idő a B-tervre, mint a Fivérben. Aaronra néztem, és arra kértem, hogy segítsen
elmenekülni. Már kifundáltam egy szökési tervet. Aaronnak kellett elvonnia a doktor figyelmét
azzal, hogy leesik a vizsgálóasztalról, hogy kikecmereghessek a székemből, és kereket oldjak. De
anyu feltartóztatott. A mindig opportunista húgom nekiiramodott az ajtó felé. A folyosón egy
elhaladó nővér elkapta, de Michelle a kis karjával és lábával kiékelte magát az ajtóban, hogy ne
lehessen behozni a vizsgálóba. Ő volt az én példaképem!
Hisztérikus ordibálásunkat az egész klinikán hallani lehetett. Futva siettek oda a dolgozók, mert
azt hitték, brutálisan kínoznak bennünket. Sajnos az erősítés hamar a rossz oldalra állt. Ketten
közülük leszorítottak, hogy injekciót döfjenek belém. Úgy ordítottam, mint a fába szorult féreg.
Vergődtem, ahogy csak bírtam, miközben a tűt a fenekem felé közelítették. Megfordultam,
minekutána a tű, ami beszaladt, kiugrott. Így az orvosnak ismét belém kellett szúrnia! A
sikolyaimtól beindultak a parkolóban álló autók riasztói.
Hogy miképp éltük túl azt a napot — beleértve a testvéreimet, anyukámat és a klinikai dolgozókat
-, máig nem tudom. Mindenestre mi hárman egész úton hazafelé sírtunk.
Mivel annyira rettegtem, a félelmemtől csak még jobban fájt az egész, mintha egyszerűen hagytam
volna, hogy beadják az injekciót. Tulajdonképpen megdupláztam a fájdalmamat azzal, hogy nem
tudtam kezelni a félelmemet. Egy helyett két napig nem tudtam járni!
Szóval jegyezd meg az én kis mesémet: Ha hagyod, hogy a félelmeid irányítsák a tetteidet, azzal
csak azt éred el, hogy komolyan fájni fog a segged!

7. HA POFÁRA ESEL, NE HAGYD, HOGY GYÖKERET
ERESSZEN A KÉTSÉGBEESÉS
Gondolom, nem meglepő, hogy gyerekként annyiszor felbuktam és pofára estem, hogy a kékrezöldre zúzott történeteim listája igen hosszú. Estem én le asztalról, magas székből, ágyról,
lépcsőről és feljáróról. Mivel karom nem volt, amit eltörhettem volna, általában az állam
szenvedett helyette, az orromról és a homlokomról már nem is beszélve. Rengetegszer landoltam
keményen.
Viszont sosem maradtam nyugton. Van egy japán közmondás, mely igen jól kifejezi a sikerem
képletét: „Ha elbuksz hétszer, állj fel nyolcszor."
Előfordul, hogy kudarcot vallasz. Én is kudarcot vallok. A legjobbak is kudarcot vallanak, meg
mindenki más is. Azok, akik sosem állnak fel a kudarc után, gyakran úgy érzik, hogy a vereség
végleges. Ne felejtsük el, hogy az élet nem egy teszt, amin vagy átmész vagy megbuksz. Ez egy
folyamat, amiben próbálgatod a szerencsédet, aztán néha összejön, néha nem. Akiknek sikerül,

azok felállnak az ostoba hibák után, mert a balszerencséjüket ideiglenesnek és tanulópénznek
tekintik. Minden sikeres ember, akit csak ismerek, valahol, valamikor elfuserálta a dolgait.
Gyakran hangoztatják, hogy a hibáik elengedhetetlenek voltak a sikerükhöz. Ha megbotlottak,
nem adták fel. Inkább megismerték a problémáikat, még keményebben dolgoztak, és kreatívabb
megoldásokat kerestek. Ha ötször buktak el, ötször keményebben próbálkoztak. Winston
Churchill jól megfogalmazta ennek a lényegét, amikor azt mondta: „A siker az a képesség, mellyel
egyik bukást szenveded el a másik után anélkül, hogy elveszítenéd a lelkesedésedet."
Ha képtelen vagy túltenni magad a vereségeiden, az talán azért van, mert túlságosan magadra
vonatkoztatod azokat. Attól, hogy néha veszítesz, éppúgy nem leszel vesztes, ahogy egy nagyszerű
baseballjátékos sem lesz örökké a kispadra kárhoztatva csak azért, mert három hibás ütése volt
(strikeout). Amíg játékban maradsz, és meglendítheted az ütődet, addig van rá esély, hogy egy irtó
keményen ütő játékos lehess. Ha viszont nem vagy hajlandó elvégezni a rád bízott munkát, akkor
neked nem a vesztéssel van problémád - te magad vagy a probléma. Ahhoz, hogy sikert érj el,
először is méltónak kell érezned magad rá, majd pedig vállalnod a felelősséget, hogy valóra váljon.
Az előadásaimon általában úgy szemléltetem a filozófiámat, hogy hasra esem, és abban a
pozitúrában beszélek tovább a közönséghez. Mivel nincsenek végtagjaim, azt gondolnád, hogy
egyedül a büdös életben nem fogok tudni felállni abból a testhelyzetből. A közönségem is ezt
gyakorta gondolja így.
A szüleim azt mondják, már kisgyerekként megtanultam felemelkedni vízszintes helyzetből.
Párnákat raktak elém, és arra próbáltak rávenni, hogy támaszkodjam azoknak. Én persze a saját
módszeremmel akartam csinálni, a nehezebb módszerrel. Odakúsztam a falhoz vagy egy székhez
vagy egy kanapéhoz, nekitámasztottam a fejem, hogy ránehezedhessek, aztán apránként
feltornásztam magam.
Nem ez a legkönnyebb módja a dolognak. Próbáld ki, ha akarod. Feküdj hasra a padlón, aztán
próbálj meg felegyenesedni a térdedre anélkül, hogy ránehezednél a karodra vagy a lábadra. Nem
valami kecses mozdulatsor, igaz? Mégis mi a jobb: felemelkedni vagy lenn maradni? Nem arra
lettél teremtve, hogy a földön fetrengj, hanem arra, hogy újra és újra és újra felállj, míg teljesen ki
nem aknázod az összes lehetőségedet.
Amikor ezt szemléltetem a beszédeim során, hébe-hóba azért belefutok valamilyen hibába.
Általában egy emelvényen tartom az előadást, egy színpadon, vagy ha egy osztályteremben vagy
tárgyalóteremben vagyunk, akkor egy asztalon. Az egyik iskolai fellépésen már azelőtt hasra
vágtam magam, hogy észrevettem volna, hogy valaki merő jóindulatból kifényesítette az asztalt az
előadásom előtt. Jobban csúszott, mint egy olimpiai jégpálya. Megpróbáltam egy ponton
ledörzsölni a viaszt, hogy fogást találjak, de nem volt szerencsém. Kicsit kínos volt, amikor fel
kellett adnom a dolgot, és segítséget kellett kérnem:
— Valaki lenne oly kedves, hogy segítő kezet nyújtson?
Egy másik alkalommal Houstonban, egy adománygyűjtő előadáson tartottam beszédet egy
hatalmas, prominens közönség előtt, melyben ott volt Jeb Bush, Florida volt kormányzója és
felesége, Columbia is. Ahogy felkészültem, hogy arról szónokoljak, hogy soha nem szabad feladni,
szokásomhoz híven a hasamra ereszkedtem. A tömeg pedig szokásához híven elnémult.
— Időnként valamennyien kudarcot vallunk - kezdtem. — De a kudarc olyan, akár egy esés:
muszáj ismét felállnod, mert soha nem szabad lemondanod az álmaidról.
A tömeg vette a lapot, ám mielőtt demonstrálhattam volna, hogy képes vagyok felemelkedni, egy
nő a terem másik végéből, akivel még sosem találkoztam azelőtt, nagy sebbel-lobbal odasietett.
— Hadd segítsem fel — mondta.
— Nincs szükségem segítségre — súgtam neki összeszorított fogakkal. — Ez az előadásom része.
— Ne butáskodjon, hadd segítsek — ragaszkodott hozzá.
— Asszonyom, kérem, tényleg nem szorulok a segítségére. Épp próbálok bebizonyítani valamit.

— Hát rendben, ha tényleg ennyire biztos magában, édesem — válaszolta, majd visszament a
helyére.
Szerintem a közönség majdnem annyira megkönnyebbült, hogy leül, mint amikor látták, hogy
felállok! Az emberek gyakran elérzékenyülnek, mikor látják, milyen erőfeszítésembe kerül, hogy
egyszerűen csak felemelkedjem a padlóról. Átérzik a küszködésemet, mert mindannyian küzdünk.
Te is bátorságot meríthetsz belőle, ha a terveid falakba ütköznek, vagy nehéz idők köszöntenek
rád. A megpróbáltatásaid és a bánatod az élet része, melyen az egész emberiséggel osztozol.
Még ha nagyon céltudatosan éled is az életed, ha hiszel a lehetőségeidben, ha hiszel a jövődben,
ha hálás vagy a tehetségedért, ha megőrzöd a pozitív hozzáállásodat, és nem hagyod, hogy a
félelmeid visszatartsanak, akkor is lesz kudarcokban és csalódásban részed. Nem szabad a
kudarcaidat véglegesnek tekintened, és soha ne gondold azokat a halállal vagy a haldoklással
egyenlőnek, mert a valóság az, hogy a küzdelmeid során tapasztalod meg az életet. Játékban vagy.
Az előttünk lévő kihívások erősebbé, jobbá és felkészültebbé tehetnek minket a sikerre.
A kudarcaidra akár ajándékként is tekinthetsz, mert gyakran az áttörésre készítenek fel. De miféle
hasznod származhat a vereségből és a csalódásból? Legalább négy értékes lecke jut eszembe,
melyet a kudarcból nyerünk.
1. Nagyszerű tanítómester
2. Jellemformáló
3. Motivál
4. Segít, hogy hálás légy a sikerekért

A vesztés leckéje

Igen, a vereség nagyszerű tanító. Minden nyertes volt már vesztes. Minden bajnok volt már
második. Roger Federert minden idők egyik legjobb teniszezőjének tartják, ennek ellenére ő sem
nyer meg minden játékot, játszmát vagy meccset. Ő is beleüti néha a labdát a hálóba. Ő is üt a
vonalon kívülre. És minden meccsen több tucatszor nem sikerül neki oda helyezni a labdát, ahova
akarja. Ha Roger minden egyes rossz ütés után feladná, egy pályatévesztett ember volna. Helyette
viszont tanul a hibáiból és a vereségeiből, és játékban marad. Ezért ő a bajnok.
Federer mindig megpróbál tökéleteset ütni, és megnyerni minden játékot, játszmát és meccset?
Minden bizonnyal, és neked is így kell tenned. Dolgozz keményen! Gyakorolj! Tökéletesen
sajátítsd el az alapokat, és mindig próbáld kihozni magadból a legjobbat, és tudd, hogy néha
kudarcot fogsz vallani, mert a kudarc mindig ott van a kiválósághoz vezető úton.
Az öcsém, Aaron mindig azzal ugrat, hogy amikor a szónoki karrier mellett döntöttem, az első
években gyakran felsültem azzal, hogy nem találtam magamnak közönséget. Iskoláknál és
különböző szervezeteknél könyörögtem, hogy adjanak esélyt, hogy beszédet tarthassak nekik, de
legtöbbször azzal utasítottak el, hogy túl fiatal vagyok, vagy túl tapasztalatlan, vagy csak túlságosan szokatlan. Néha eléggé kiábrándító volt, de tisztában voltam vele, hogy még csak az alapoknál
tartok, és még meg kell tanulnom, amit meg kell tanulnom, hogy jó szónok lehessek.
Amikor Aaron középiskolás lett, az egész várost bekocsikázta velem, hogy akár csak néhány
embert találjunk, aki hajlandó meghallgatni. Ingyen is tartottam volna előadást, csak hogy
meglegyen az élmény. Az díjamat gyakran már akkor is túl magasnak találták. Valószínűleg az
összes iskolát felhívtam Brisbane-ben, hogy fizetség nélkül ajánljam fel a szolgálataimat. A
legtöbben kezdetben elutasítottak, de minden nem után csak még erősebben hajtottam a következő
igenért.

— Te sosem adod fel? — kérdezte Aaron.
Nem adtam fel, mert valahányszor elutasítottak, annyira fájt, hogy rájöttem, hogy megleltem a
szenvedélyemet. Tényleg szónok akartam lenni. Mégis ha sikerült is találnom egy olyan
közönséget, mely hajlandó volt meghallgatni, akkor sem mindig alakultak jól a dolgok.
Az egyik brisbane-i iskolában rosszul kezdtem. Valami elvette a figyelmemet, és képtelen voltam
visszatalálni a rendes kerékvágásba. Átizzadtam az ingemet. Egyre csak ismételtem magamat.
Legszívesebben bemásztam volna egy lyukba, hogy ne is lássanak. Annyira rosszul szerepeltem,
hogy azt hittem, majd elterjed a híre, és soha többé nem kérnek fel, hogy közönség előtt tartsak
beszédet. Mikor végre befejeztem az előadásomat, és eljöttem az iskolából, nevetség tárgyának
éreztem magamat: a hírnevemnek lőttek!
Néha mi magunk vagyunk saját magunk legszigorúbb kritikusai. Én aznap minden bizonnyal az
voltam. Ennek ellenére attól az elbaltázott előadástól még inkább az álmomra koncentráltam.
Azon dolgoztam, hogy tovább csiszoljam az előadásomat és az előadásmódomat. Amint elfogadod,
hogy a tökéletesség a cél, utána már nem olyan nehéz kezelni, ha bakot lősz. Minden ballépés is
csak egy lépés: egy újabb lecke, amit megtanultál, egy újabb lehetőség, hogy legközelebb jól
csináld.
Rájöttem, hogy amennyiben kudarcot vallasz, és feladod, akkor sosem állsz fel újra. Ám ha
megtanulod a kudarcból származó leckéket, és megpróbálod a tőled telhető legjobbat nyújtani,
nem marad el a jutalom: nemcsak a mások elismeréséből származó, hanem abból a kielégítő
tudatból is, hogy minden egyes neked juttatott napból a legtöbbet hozod ki.
Jellemformálás

Lehetséges, hogy abból is építkezhetsz, hogy elrontod a dolgokat, ráadásul még fel is készít a
sikerre? Igen! Ami nem pusztít el, az erősebbé tesz, összeszedettebbé, kreatívabbá és eltökéltebbé,
hogy az álmaidat űzd. Lehet, hogy sietsz a siker felé, és nincs is azzal semmi baj, de a türelem is
erény, és a kudarcok minden bizonnyal kifejlesztik e jellemvonást benned. Higgy nekem, én
megtanultam, hogy az én ütemtervem nem feltétlenül esik egybe Isten napi teendőivel. Neki
megvan a saját időbeosztása, és nekünk nem marad más, mint várni, hogy felfedje.
Ezt a kemény leckét akkor tanultam meg, amikor becsatlakoztam a nagybátyám, Sam Radojevic
induló vállalkozásába, melyet Hippo Cycle nevű háton fekvő kerékpárja gyártására és
értékesítésére hozott létre. 2006-ban indultunk, és a cégünk még nem igazán indult be, de minden
egyes csalódásból és hibából tanulunk egy kicsit, és valamivel közelebb kerülünk a célunkhoz.
Nem kétséges, hogy nemcsak az üzletünket, hanem a jellemünket is építgetjük. Megtanultam,
hogy néha még, ha a legjobbat nyújtod is, ami telik tőled, az sem elég ahhoz, hogy működjön az
üzlet. Az időzítés is kritikus lehet. Amint beindítottuk az üzletünket, a gazdaság pangani kezdett.
Türelmesnek kellett maradnunk, ki kellett tartanunk, és ki kellett várnunk az időt, ami újra a mi
malmunkra hajtja a vizet.
Lesznek olyan időszakok, amikor ki kell várnod, hogy a világ felvegye veled a lépést. Thomas
Edison, aki tízezer kísérlet során vallott kudarcot, mielőtt kifejlesztett
egy közönséges villanykörtét, azt mondta, hogy azok, akik úgy érzik, pályát tévesztettek, olyan
emberek, akik nem vették észre, milyen közel jártak a sikerhez, amikor feladták. Már majdnem
célba értek, ugyan épp kudarcon estek át, de a siker felé tartottak. Mégis feladták, mielőtt a
széljárás nekik kedvezett volna.
Sosem tudhatod, mi vár rád a sarkon túl. Lehet, hogy az álmaidra adott válasz. Ezért hát szedd
össze magad, maradj erős, és küzdj tovább. És akkor mi van, ha kudarcot vallasz? És akkor mi van,

ha elbuksz? Edison mondta ezt is: „Minden rossz kísérletnek vége szakad, amint az ember tovább
lép előre."
Ha megteszed, ami tőled telik, Isten is hozzá teszi a magáét, és bármit is keresel, megtalálod. Erős
jelleműnek kell lenned, hogy nyerj, s ha elég nyitott maradsz, minden egyes veszteség
jellemformáló élmény lesz.
2009-ben az Oaks Christian High Schoolban tartottam beszédet, Kaliforniában. Ez a kis iskola
arról nevezetes, hogy óriási gyilkos a focipályán. A minap a kezdő hátvédjük a híres NFL-hátvéd,
Joe Montana fia, a tartalék a jégkoronglegenda Wayne Gretzky fia volt. Az elkapó sztár posztján
pedig a csodálatos színész, Will Smith fia játszott.
A futballcsapatuk egymásutánban hatszor nyerte meg a szövetség bajnokságát. Amikor ott
tartottam előadást, találkoztam az iskola alapítójával, David Price-szal, és rájöttem, hol tanult az
Oaks Christian sportcsapata a jellem erejéről.
David egy nagy hollywoodi jogászcégnél volt ügyvéd, melynek ügyfelei között mozicsillagok és
stúdiók voltak.
Aztán elkezdett dolgozni egy vállalkozónak, aki saját szállodákkal, szabadidőparkokkal, valamint
Kalifornia-szerte földekkel rendelkezett, közte jónéhány golfklubbal. David, aki szakértője volt az
üzletvezetésnek, látta, hogy a legtöbb golfpálya igen rosszul megy, mert általában hivatásos
golfozók üzemeltették, akik sosem tanultak jó üzletvitelt.
Egy nap David odament a főnökéhez, és azt mondta neki, meg akarja vásárolni az egyik
golfpályáját. A főnök így válaszolt:
- Először is: te nekem dolgozol, szóval miért kellene eladnom neked bármit? Másodsorban nem
konyítasz a golfhoz semmit. Harmadsorban pedig nincs is pénzed!
Davidnek elsőre nem sikerült meggyőznie a főnökét, de nem adta fel. Kitartott. Egyre csak
nyaggatta, míg végül megadta magát David álma előtt, és eladta neki azt a golfpályát, amelyiket
kérte. Ez volt az első abból a 350 golfpályából, amit végül David birtokolt vagy bérelt.
Aztán amikor a golfüzlet hanyatlóban volt, David kiárusította mindet. Most országszerte
reptereket vásárol, bérel és működtet. Mit tanult David a kudarcból? Természetesen türelmet,
kitartást. Sosem adta fel az álmát. Amikor a piac hanyatlani kezdett a golfüzletben, David számot
vetett, és rájött, hogy nem a golfpályák működtetéséhez van érzéke, hanem magához az
üzletvezetéshez, így a szakértelmét egyszerűen áttette egy másik területre.
David, aki már a Life without Limbs (Élet végtagok nélkül) nevű nonprofit szervezetem elnökségi
tagja, azt mondta, minél nagyobb megpróbáltatást viselünk el, annál erősebb a jellemünk.
- Nick, ha úgy születtél volna, hogy megvan karod lábad, szerintem nem lennél olyan sikeres,
mint amilyen nélkülük leszel egy nap - mondta David. - Hány gyerek hallgatna rád, ha nem látná
azonnal a bizonyítékát, hogy egy hihetetlenül negatív dolgot mennyire pozitívvá tudtál
változtatni?
Hálás vagyok, hogy kudarcot vallottam és kitartottam. A megpróbáltatásaim révén türelmesebb és
szívósabb is lettem. Ezek a jellemvonások nagyon jól jönnek a munkámban és a játszmámban. Az
egyik kedvenc kikapcsolódásom a horgászás. A szüleim először hatévesen vittek magukkal. A
botomat a földre vagy egy tartóba támasztották, míg kapásom nem lett. Akkor a botot az állam alá
szorítottam, és úgy tartottam a halat, míg valaki oda nem jött segíteni.
Egyszer nem volt valami sok szerencsém, de azért ott maradtam, és három órán keresztül
figyeltem a damilt egyhuzamban. A nap rákvörösre pirított, de eltökéltem, hogy azért is fogok egy
halat aznap. A szüleim elvonultak, hogy a parton arrébb horgásszanak, így egyedül voltam,
amikor a hal végre a csalimra kapott. A lábujjammal ráléptem a damilra, és üvölteni kezdtem a
szüleimnek, akik szaladni kezdtek felém. Amikor kihúzták a halat, láttuk, hogy kétszer akkora,
mint én. Nem sikerült volna megakasztanom, ha nem tartok ki, és nem tartom meg a lábujjammal.

Természetesen a kudarc alázatot is nevel a jellemedbe. Könyvvitel tárgyból a középiskolában
kudarcot vallottam, ami elég megalázó élmény volt. Attól tartottam, talán nincs meg bennem az,
amitől jó könyvelő leszek, de a tanárom biztatott, és magánórákat adott. Csak tanultam és
tanultam, és évekkel később két diplomát is szereztem könyvvitelből és üzlettervezésből.
Szükségem volt az alázat leckéjére diákként. Muszáj volt kudarcot vallanom, hogy
megtanulhassam, nem tudok mindent, amit tudnom kell. Végül az alázat erősebbé tett. Thomas
Merton író mondta: „Az alázatos ember nem fél a kudarctól. Tulajdonképpen semmitől sem fél,
még önmagától sem, mert a tökéletes alázat az Istenben való tökéletes bizalmat vonja maga után,
kinek hatalma előtt más hatalom nem létezik, s ki előtt nem létezik olyan dolog, mint akadály."
A veszteség motivációja

Dönthetünk úgy, hogy veszteségre, kudarcra kétségbeeséssel válaszolunk, és feladjuk a harcot,
vagy pedig hagyjuk, hogy a veszteség és a kudarc tapasztalatként szolgáljon, valamint motivációul
arra nézve, hogy jobbak lehessünk. Az egyik barátom fitneszedző, és hallottam, amint egyszer azt
mondja az éppen fekvenyomó ügyfeleinek, hogy „valljatok kudarcot". Ez aztán a biztatás, ugye?
Ám a mögötte álló teória az, hogy addig pumpáld a vasat, míg az izmaid kimerülnek, hogy
következő alkalommal túllépj azon a határon, és erősebbé válj.
Az összes sportban és a munkádban is a siker egyik kulcsa a gyakorlás. Én úgy gondolok a
gyakorlásra, mint a sikerhez vezető kudarcokra, s erre vonatkozóan egy tökéletes példával
szolgálhatok, melyben én és a mobiltelefonom kapunk szerepet. Talán te is úgy gondolod, hogy az
okostelefon nagy találmány, de számomra valóságos mennyei ajándék. Néha úgy érzem, a
fejlesztők egyenesen rám gondoltak, amikor megalkottak egy kompakt eszközt, melyet a lábujja
segítségével egy kar és láb nélküli fickó is használhat, hogy telefonáljon, e-mailezzen, sms-ezzen,
zenéljen, beszédeket és emlékeztetőket vegyen fel, és figyelje az időjárást, valamint a világ
eseményeit.
Az okostelefon azért nincs tökéletesen megalkotva számomra, hiszen az egyetlen részem, mely
használni képes az érintőképernyőt, elég távol esik attól a részemtől, mely beszélni tud!
Legtöbbször tudom használni a kihangosítót, ám akad olyan beszélgetés, melyet nem szívesen
osztok meg másokkal is a reptéren vagy az étteremben.
Muszáj volt kitalálnom, hogyan rakhatom a mobiltelefont közelebb a számhoz, miután a
lábammal feltárcsáztam a kívánt számot. A módszer, amit kidolgoztam, új értelmet ad a
„kipattintós telefonnak", a kudarc sikerben játszott szerepét illetően pedig meglehetősen fájdalmas
leckével szolgál. Egy jó hétig próbáltam elsajátítani a módszert, melynek köszönhetően a kis
lábammal a készüléket a vállamra pattintom, ahol az állammal leszorítom, hogy beszélni tudjak
rajta. (Srácok, ezt otthon ne próbáljátok ki!) Elhiheted, rengeteg próbálkozásom kudarcot vallott a
kigyakorló szakaszban. Annyi zúzódás keletkezett az arcomon a nekicsapódó telefontól, hogy úgy
néztem ki, mintha képen töröltek volna egy zacskó aprópénzzel.
Csak akkor gyakoroltam, ha nem volt a közelemben senki, mert ha valaki meglátott volna,
könnyen azt képzelhette volna, hogy valami beteges önkielégítést végzek a mobilommal. Meg
nem tudnám mondani neked, hányszor vágtam fejbe vagy orron magam a mobiltelefonommal avagy hány mobil ment tönkre a gyakorlat elsajátítása közben. Megengedhettem magamnak egy
pár sérülést és néhány új telefont. Azt viszont nem engedhettem meg, hogy feladjam.
Valahányszor arcon találtam magam a mobillal, annál jobban motivált, hogy kifejlesszem a
mutatványt, és végül sikerült is! Természetesen a sors fintora, hogy miután elsajátítottam a
mozdulatot, a technika világa előállt a fülben hordozható Bluetooth headsettel. Így a híres

mobilpattintásom egy technológiát megelőző emlék maradt, és csak arra használom, hogy az
unatkozó barátaimat szórakoztassam vele.
Arra biztatlak, hogy saját kudarcaidra, hasraeséseidre úgy tekints, mint motiváló és inspiráló
forrásra. Nem szégyen az, ha nem ütöd meg a mértéket, ha elvéted a célt, ha elbotlasz, vagy ha
felsülsz. Csak az a szégyen, ha a tévedéseidet, botlásaidat nem használod motivációul ahhoz, hogy
még keményebben próbálkozz, és a játékban maradj.
A sikert méltató fokozat

A kudarc negyedik ajándéka, hogy a sikert méltató fokozatként szolgál. Hidd el, miután egy héten
át csapkodtam magam az elvétett mobilpattintásokkal, óriási hálát éreztem, mikor végre sikerült a
vállamon landoltatni a cuccot. Tulajdonképpen minél keményebben dolgozol egy cél érdekében,
annál hálásabb leszel érte. Hányszor néztél már vissza egy hatalmas diadalt követően, azt
gondolván, milyen jólesik végre a győzelem a hosszú küzdelmek után? Ismerd el, minél
keményebb a mászás, annál szebb a kilátás a csúcsról!
Gyerekként az egyik legkedvesebb bibliai történetem Józsefé volt, a kedvenc, ám büszke fiúé, akit
a féltékeny testvérei eladnak rabszolgának. Józsefnek elég nehezen ment a sora jó darabig.
Tévesen megvádolták egy bűntettel, börtönbe vetették, és megannyiszor elárulták azok, akikben
megbízott. József mégsem adta fel. Nem hagyta, hogy a keserűség és a kudarc legyőzze. Kitartott,
hogy Egyiptom uralkodója lehessen, aki megmenti a népét.
Rengeteget tanulhatunk József küzdelmeiből és trónra emelkedéséből. Én például azt tanultam
meg József történetéből, hogy nincs rá garancia, hogy a siker fájdalommentes lesz. Ahogy József
megpróbáltatásait olvastam, megértettem, hogy míg az én életem nehezebbnek tűnik, mint a
legtöbb emberé, vannak, akik többet szenvednek, mégis kitartanak, és nagyok lesznek. Megértettem, hogy bár Isten szeret minket, nem ígéri, hogy az élet könnyű lesz. S végül azt is megértettem,
hogy miután József megannyi megpróbáltatás és árulás után felemelkedett, azzal édesítette meg a
diadalát, hogy nagy és igazságos király lett.
Mikor szívvel-lélekkel azon vagy, hogy elérj egy célt, s útközben óriási fájdalomban és
szenvedésben van részed, az áttörést követő siker oly hihetetlen, hogy mindenképpen építeni
akarsz rá, nem igaz? Szerintem ez nem véletlen. Úgy vélem, ez az egyik fő oka, hogy az emberiség
ilyen messzire jutott. Nem azért ünnepeljük fennen a nehezen szerzett győzelmeket, mert túléltük
a megpróbáltatást, hanem mert a természetünk része, hogy növekedjünk, és a teljesség magasabb
szintjét érjük el.
Ha Isten arra kényszerít, hogy egyre keményebben küzdjek a célomért, és egyre-másra gördíti az
utamba a buktatókat, igazán hiszem, hogy azért teszi, hogy felkészítsen az előttem álló
nagyszerűbb és jobb napokra. Azért bombáz bennünket a megpróbáltatásokkal, mert tudja, hogy a
kudarcokkal növekszünk.
Ha visszatekintek mindarra, amin ilyen fiatalon keresztül kellett mennem — fájdalomra,
bizonytalanságra, sérelemre, magányra —, nem vagyok szomorú. Alázatos és hálás vagyok, mert
eme megpróbáltatások csak még inkább megédesítik a sikereimet. Végül erősebbé tettek, s ami
még fontosabb, hogy alkalmasabbá tettek, hogy megszólíthassak másokat. A szenvedésem nélkül
sosem lettem volna képes, hogy másoknak is segíthessek, hogy elviseljék a saját szenvedésüket.
Képtelen lennék ilyen jól megérteni más embereket. Annak a tudata, amin végül úrrá lettem,
magabiztosabbá tett, ahogy a tini korszakomhoz közeledtem. A magabiztosságnak ezen új szintjén
más srácokat is magamhoz vonzottam. Óriási baráti köröm lett fiúkból és lányokból. Imádtam a
figyelmet! Iskolaszerte ennek melegében sütkéreztem.

Nyilván tudod, hogy ez hova vezetett — a politikához. Összeszedtem a bátorságomat, hogy
induljak a diákvezetői posztért, mely a McGregor State School teljes, 1200 fős tanulótestületének
az elnöki címét jelentette. Az iskolánk egy kombinált hatosztályos és normál középiskola volt,
Queenslandben az egyik legnagyobb.
Nemcsak az első testi fogyatékos gyerek voltam, aki a diákvezetői posztért indult, de az iskola
történetének egyik legjobb sportolója, Matthew McKay ellen álltam ki, aki ma már híres focista
Ausztráliában. A tanárom, Mrs. Hurley biztatott, hogy induljak el, miután az osztálytársaim
jelöltek. A sokszínűség és multikulturalizmus alapelveiért szálltam síkra, s a kampányomban azt
ígértem, hogy kerekesszékversenyek is lesznek az iskolai sportnapokon.
Elsöprő fölénnyel nyertem. (Bocs, Matthew.) Anyukám még mindig őrizget egy újságkivágást a
Courier Maiből, mely egy nagy fotóval és azzal a címsorral köszönt engem: Bátor Kapitány.
Ugyanez az újság ezt idézte tőlem: „Úgy vélem, az összes kerekesszékes gyereknek meg kellene
próbálnia mindent."
Gyermekkori jelmondatom talán nem olyan erős, mint a Nike Just Do It!-ja, de mindenképp
hasznomra vált. Kudarcot fogsz vallani, mert ember vagy. El fogsz bukni, mert az ösvény
göröngyös. De tudd, hogy a kudarcaid is az élet ajándékának részei, szóval a lehető legjobban
használd ki azokat. Ne állj le, pajtás! Próbálj ki mindent!

8. AZ ÚJ KRAPEK A BOZÓTOSBÓL
Tizenkét éves voltam, mikor a családom Ausztráliából az Egyesült Államokba költözött.
Beleborzongtam a gondolatba, hogy mindent újrakezdjek egy új helyen, barátok nélkül. A
repülőn, útban új hazám felé öcsémmel és kishúgommal az amerikai akcentust gyakoroltuk, hogy
ne gúnyoljanak ki minket az új iskolatársaink.
A szokatlan testemmel semmit sem tudtam kezdeni, de úgy gondoltam, a külföldi kiejtésem
orvosolhatom. Később megtudtam, hogy a legtöbb amerikai imádja az ausztrál kiejtést.
A Krokodil Dundee nagy siker volt pár évvel korábban. Így viszont elszalasztottam jó benyomást tenni
a lányokra azzal, hogy az új iskolatársaim akcentusában igyekeztem beszélni.
Ez volt az első nagyobb változás életemben és sok hibát elkövettem még azon túl, hogy
igyekeztem amerikaiasan beszélni.
A Lindero Canyon Középiskolába jártam a Santa Monica hegység lábánál, nem messze mostani
lakhelyemtől. Remek iskola volt, de eleinte sokat szenvedtem vele. Bármelyik gyereknek nehéz
elköltözni onnan, ahol felnőtt, iskolát váltani és új barátokat keresni. A szokásos gondok mellett
én ráadásul nem is néztem ki „normálisan". Én voltam az egyetlen tolószékes gyerek és csak
mellettem volt tansegéd. A legtöbb tini olyasmi miatt aggódik, mint hogy kicsúfolják a pattanásai
miatt. Képzelheted, nekem milyen dolgom volt.
Már az első iskolámban, az ausztráliai Melbourne-ben is meg kellett harcolnom azért, hogy
elfogadjanak, aztán megint, mikor Brisbane-be költöztünk. Rengeteg energiámba került
meggyőzni az osztálytársaimat, hogy elég menő vagyok ahhoz, hogy velem lógjanak, erre most
megint én voltam az új gyerek.
Változások

Időnként, mikor változásokon megyünk keresztül, észre se vesszük, milyen hatással vannak ránk.
Bármilyen simán is megy az átállás, rengeteg stressz, kétség, és akár depresszió is származhat
abból, hogy kikerülünk vagy kitaszítanak minket a komfortzónánkból. Lehet magas önbecsülésed,
erős hited, pozitív hozzáállásod és határozott önértékelésed. Lehetsz bizakodó ember, aki bátran

szembenéz a félelmeivel és könnyen talpra áll, ha kudarc éri. De ha darabokra esel, mikor az élet
elkerülhetetlen változásaival szembesülsz, sose lépsz előre.
Furcsa dolog, hogy olyan gyakran igyekszünk ellenállni a változásoknak, hiszen, ha
belegondolunk, ki szeretne változások nélküli életet élni? Sok csodás élmény érhet minket és
sokat fejlődhetünk, gyarapodhatunk annak folyományaként, ha például új helyre költözünk,
munkahelyet váltunk, módosítjuk tanulmányainkat vagy éppen belemegyünk egy új kapcsolatba.
Az élet folyamatos változás a gyerekkor felől a kamaszkoron át a felnőttkorba, majd idős éveinkbe.
Mindez lehetetlen lenne változások nélkül, és halálosan unalmas is. Olykor türelmesnek kell
lennünk. Nem irányíthatunk vagy befolyásolhatunk minden változást az életünkben, és olykor
nem jön el a várt változás, amikor szeretnénk.
Két fő típusa van a változásoknak, amelyek kihívásokkal állítanak szembe és megzavarják
hétköznapi életünket. Az egyik az, ami velünk történik. A másik az, ami pedig bennünk. Az elsőre
nem lehetünk hatással, de a másodikat képesek vagyunk irányítani, és erre törekednünk is kell.
Ugyanúgy nem volt beleszólásom a szüleim döntésébe, hogy az Egyesült Államokba költözzünk,
minthogy abba, hogy karok és lábak nélkül születtem. Egyiket sem állt módomban befolyásolni.
Viszont az rajtam múlott, hogyan birkózom meg a költözés következményeivel, mint ahogy a testi
adottságaimmal is. Elfogadtam a helyzetet és igyekeztem a legjobbat kihozni belőle.
Te is ugyanígy képes vagy megbirkózni a nem kívánt vagy váratlan változásokkal az életedben.
Sokszor annyira lekötik a figyelmünket a gyors és váratlan események — egy szerettünk halála,
munkahelyünk elvesztése, betegség vagy baleset —, hogy először rá sem eszmélünk, hogy éppen
nagy változások történnek velünk. Az első lépés a váratlan vagy nem kívánt változások felé
fordulásban annak a felismerése, hogy új szakaszba ért az életed, ami lehet jó és rossz is. Már ez a
beismerés is képes csökkenteni a feszültséget. Jussanak eszedbe olyan gondolatok, mint:
„Rendben, ez most teljesen új. Kicsit szokatlan lesz. Nyugalom, csak semmi pánik és türelem.
Tudom, hogy a végén úgyis jól alakulnak a dolgok."
Mikor Ausztráliából az Államokba költöztünk, sok időm volt elgondolkodni azon, hogyan változik
majd meg az életünk, de időnként még így is voltak pillanatok, mikor teljesen
elbizonytalanodtam.
Olykor legszívesebben ezt kiáltottam volna: „Haza akarok menni, vissza az igazi életembe!"
Nagyon sajnálom, de nyilván neked is vannak ilyen pillanataid. Most, hogy visszanézek az én
esetemre, már viccesnek találom, főleg hogy azóta imádok Kaliforniában élni. Remélhetőleg egy
napon majd te is képes leszel nevetni magadon, akárcsak én. Meg kell értened, hogy a harag és
csalódottság természetes érzések a nagy változások idején. Ne gyötörd magad túlságosan, és adj
magadnak egy kis időt. Az sem árt, ha számítasz rá, hogy időnként kisebb döccenések lesznek az
életedben. Olyan ez, mint egy másik városba költözni; időbe telik eligazodni, beszokni és
megtalálni a helyed.
Számolj a kiszámíthatatlannal

Gyakran ért kulturális sokk az Amerikában töltött első hetekben. Ami azt illeti, kicsit be is
pánikoltam, mikor az első nap az iskolában az egész osztály felállt és hűséget fogadott a zászlónak.
Ausztráliában ez nem volt szokás. Úgy éreztem, nem tartozom közéjük.
Aztán egy nap megszólalt a vészcsengő és a tanárok beparancsoltak minket a pad alá! Azt hittem
támadnak a földönkívüliek, de csak a földrengésriadót gyakoroltuk. Földrengés?
Persze kaptam elég kínos tekintetet, tapintatlan kérdést és furcsa megjegyzést a végtatjaim hiánya
miatt is. Alig tudtam elhinni, de nagyon érdekelte az amerikai középiskolásokat, hogyan

boldogulok a mosdóban. Már földrengésért is fohászkodtam, csak hogy elkerülhessem az állandó
kíváncsiskodást vécébeli taktikáimat illetően.
Hozzá kellett szoknom, hogy állandóan teremről-teremre jártunk. Ausztráliában mindent egy
teremben tanultunk. Nem vándoroltunk szakadatlanul, mint a kenguruk a pusztában.
A Lindero Canyon Középiskolában viszont egyik teremből a másikba ugráltunk.
Nem kezeltem valami jól ezt a nagy változást. Mindig is jó tanuló voltam, de az új iskolában
hamar lemaradtam a többiektől. Nem volt hely a rendes hatodikosok között, úgyhogy betettek az
emelt tagozatra, de a jegyeim romlani kezdtek. Így utólag már látom, hogy csak ki voltam
készülve. És miért ne lettem volna? Az egész életemet összepakolták és átvitték a világ másik
végébe.
Nem is volt már saját házunk. Az apám Batta bácsinak dolgozott és az ő családjával laktunk, amíg
találtunk magunknak saját helyet. Nem sokat láttam a szüleimet, mert nagyon elfoglalta őket az
álláskeresés, lakáskeresés és ingázás.
Utáltam az egészet. Mentálisan, érzelmileg és testileg is kikészültem. Így hát úgy tettem, mint a
teknős, ami visszabújik a páncélja alá. Szünetekben és ebédidőben egyedül bóklásztam és gyakran
a bokrok közé bújtam a játszótér közelében. De a kedvenc búvóhelyem az egyik zeneszobában
volt, amire Mr. McKagan, a zenetanár és zenekarvezető felügyelt.
Mr. McKagan remek tanár, aki még mindig a Lindero Canyonban tanít. Olyan népszerű volt az
iskolában, akár egy rocksztár. Azt hiszem, napi nyolc vagy kilenc órát tartott. A testvére, Duff
legendás basszusgitáros, aki játszott a Guns N' Roses-szal és más nagy rockbandákkal. Ez is egy
furcsa dolog abban, hogy Kaliforniába költöztünk. Úgy éreztem, hogy Ausztráliában tökéletesen
normális családi életünk volt, erre valami valószerűtlen popkultúra-királyságba csöppentünk.
Közvetlen Los Angeles és Hollywood mellett laktunk, így állandóan mozisztárokba és
tévésztárokba futottunk a zöldségesnél meg a bevásárlóközpontban. Az osztálytársaim fele színész
akart lenni, vagy színészkedett is. Iskola után, ha bekapcsoltam a tévét, nézhettem, ahogy
Jonathan Taylor Thomas, az a rendes srác történelemóráról a népszerű tévéműsorban, a Házi barkács
sorozatban ripacskodik.
Annyi változás volt az életemben, hogy egyszerűen maga alá temetett. Elveszítettem minden
magabiztosságom, amit olyan nehezen sikerült felépítenem. Ausztráliában elfogadtak az
osztálytársaim, de Amerikában idegen voltam egy furcsa helyen, furcsa akcentussal és annál is
furcsább testtel. Legalábbis én így éreztem. Mr. McKagan észrevette, hogy a zeneteremben
bujkálok és próbált bátorítani, hogy menjek ki és vegyüljek el a többi diákkal. De engem
képtelenség volt rávenni bármire.
Harcolni próbáltam a változás ellen, amire nem lehettem hatással, pedig arra kellett volna
koncentrálnom, ami felett volt hatalmam: a hozzáállásomra és a tetteimre. Igazából ügyesebben is
csinálhattam volna. Ugyan még csak tizenkét éves voltam, de már megtanultam, hogy a
képességeimre koncentráljak a fogyatékosságaim helyett. Elfogadtam, hogy nincsenek végtagjaim
és egészen boldog és önálló gyerek voltam. A költözés mégis hanyatt vágott.
Te is észrevetted már, hogy mikor nagy változás köszönt be az életedben, az érzékeid mintha
felerősödnének? Egy nehéz szakítás után nem olyan, mintha minden film és tévéműsor rejtett
üzenetet közvetítene neked? Nem olyan, mintha minden dal a rádióban csak a te fájó szívednek
szólna? Ezek a felfokozott érzelmek és érzékek segíthetnek a túlélésben, mikor kiborulsz vagy
ismeretlen helyzetben találod magad. Éberebbé tesznek és a hasznodra lehetnek.
Emlékszem, hogy mikor nagyon hiányzott Ausztrália, mindig békére leltem abban, hogy a
hegyeket néztem, vagy a lenyugvó napot a tengerparton. Azóta is gyönyörű helynek tartom
Kaliforniát, de akkor még jobban tetszett.
Akár pozitív, akár negatív, egy változás erőteljes és ijesztő élmény lehet. Ezért van az, hogy az
ember első reakciója az, hogy küzdeni akar ellene. Mikor üzleti tanulmányokat folytattam a

főiskolán, megtanultam, hogy a legtöbb nagyvállalatnak külön vezetői vannak az átmeneti
időszakokra. Az a dolguk, hogy a vonakodó dolgozókat felsorakoztassák a nagy változások mögé,
legyen szó cégösszevonásról, elkülönítésről vagy új üzleti irányvonalról.
A saját cégem vezetőjeként megtanultam, hogy minden alkalmazott a maga módján reagál az új
kezdeményezésekre vagy változásokra. Vannak néhányan, akik lelkesen reagálnak az új dolgokra,
de a legtöbben ellenállnak, mert elégedettek a fennálló rendszerrel, vagy attól tartanak, hogy az
életüket hátrányos változások érik.
Ellenállni a változásnak

Furcsa dolog, hogy bár mindenki tudja, hogy semmi nem marad ugyanaz örökké, amikor azonban
külső események vagy emberek kimozdítanak minket a komfortzónánkból, gyakran megijedünk
és bizonytalanná válunk. Olykor mérgesek, sértődöttek leszünk. Megesik, hogy egyesek rossz
helyzetben vannak — erőszakos párkapcsolatban élnek, kilátástalan a munkájuk vagy veszélyes a
környezetük —, mégis vonakodnak változtatni, mert inkább néznek szembe az ismerős dolgokkal,
mint az ismeretlennel.
Nemrég találkoztam George-dzsal, aki fizikoterapeuta és fitneszedző. Azzal kerestem meg, hogy
fáj a hátam és kéne tanulnom néhány gyakorlatot, amivel megerősíthetem, de nem nagyon lenne
időm edzeni, mert nagyon sokat utazok és rengeteg időt elvesz a cégem irányítása. George a
szokásos választ adta: „Hé, ha azt akarod, hogy az a fájdalom egyre csak rosszabb és rosszabb
legyen, ahogy öregszel, sok sikert hozzá."
Kigúnyolt! Azt hittem lefejelem ezt a George-ot. De aztán rájöttem, hogy motiválni akart.
Kényszerített rá, hogy szembenézzek a ténnyel: ha nem vagyok hajlandó változtatni az
életmódomon, kénytelen leszek megfizetni a következményekért.
Azt mondta: „Nick, nem kell változtatnod, ha nem akarsz. De egyedül csak te magad segíthetsz a
helyzeteden."
Jó példával szolgáltam rá, hogyan álljak ellen a szükséges változtatásnak. Ugyanakkor láttam
embereket, akik sokkal rosszabb helyzetben voltak és mégis ellenálltak a változásnak, ami
nagyban segíthetett volna rajtuk. Sokszor félnek kilépni akár borzalmas, de ismerős helyzetekből,
ha cserébe ismeretlen helyzetbe kerülnének. Az is igaz, hogy sok ember nem hajlandó felelősséget
vállalni a saját életéért. Barack Obama elnök az egyéni felelősségre hívta fel a figyelmet, amikor
azt mondta: „Mi vagyunk a változás, amire vártunk." Sokan mégis az árral szembe mennek, akkor
is, ha belefulladnak.
Sokaknak ijesztőbb felelősséget vállalni, mint passzolni. Mikor az élet olyan lapot oszt, ami
tönkreteszi a terveidet, hibáztathatod a világmindenséget, a szüleidet és a srácot, aki ellopta a
szendvicsed harmadikban, de ezzel nem mész semmire. Egyedül úgy vonhatod irányításod alá a
kerülőket az életedben, hogy elfogadod a felelősséged. Az én tapasztalatom szerint négy lépés
szükséges a pozitív változtatáshoz.
1. Felismerni a változás szükségességét

Sajnos gyakran csak lassan vesszük észre, hogy lépnünk kell. Belemerevedünk egy rutinba, akkor
is, ha az nem kényelmes, és egyszerű lustaságból vagy félelemből a tétlenséget választjuk a tettek
helyett. Sokszor valami igazán ijesztő kell ahhoz, hogy ráébredjünk a változás szükségességére. Az
öngyilkossági kísérletem nekem ilyen pillanat volt. Évek óta kitartottam és igyekeztem bátor arcot
vágni, de odabent kísértett a sötét gondolat, hogy ha nem tudom megváltoztatni a testemet, véget

vetek az életemnek. Mikor eljutottam arra a pontra, hogy feladom, rájöttem, hogy ideje
felelősséget vállalnom a saját boldogságomért.
2 . Elképzelni valami újat

Egy barátom, Ned, nemrég szembesült a szomorú feladattal, hogy rávegye szüleit, költözzenek
idősek otthonába a házukból, ahol negyven éve éltek. Az apja egészsége megromlott és a
gondozásának terhe veszélyeztette az anyja életét is. A szülők nem akartak költözni. Inkább az
otthonukban maradtak volna, az ismerős szomszédok között.
— Boldogok vagyunk itt, miért mennénk? — mondták.
Ned több mint egy évig győzködte a szüleit, mire sikerült rávennie őket, hogy látogassák meg az
idősek közösségét, alig néhány sarokra az otthonuktól.
Olyan kép élt a fejükben az öregek otthonáról, hogy azok rideg és borzalmas helyek, ahová csak
meghalni megy az ember.
Ehelyett tiszta, meleg és élettel teli hely fogadta őket, ahol több korábbi szomszédjuk élt és
töltötte aktívan az idejét. Még klinikájuk is volt orvosokkal, nővérekkel és terapeutákkal, akik
átvették Ned apjának gondozását, ami annyira megterhelte az édesanyját.
Amint a szülők kialakítottak egy képet az új helyről, belementek a költözésbe.
- Nem gondoltuk volna, hogy ilyen jó lehet — mondták.
Ha vonakodsz továbblépni onnan, ahol vagy, oda, ahol lenned kéne, nem árt tiszta képet kapni
arról, hova is mész. Ez azt jelentheti, hogy fel kell deríteni a terepet, kipróbálni új kapcsolatokat,
vagy valakinek a nyomdokába lépni. Amint megismerkedsz az újjal, könnyebb lesz hátrahagyni a
régit.
3.

Há t ra ha g y n i a r ég i t

Ez nehéz lépés sokaknak. Képzeld el, amint sziklát mászol a hegyekben. Félúton tartasz, vagy száz
méterre a sziklafal aljától. Egy kis kiszögelléshez érsz. Ijesztő a helyzet és tudod, hogy lesodorhat
onnan a szél, ha jön a vihar, de ott legalább valamennyire biztonságban érzed magad.
Ott a gond, hogy a továbbhaladáshoz, vagy akár a visszavonuláshoz is, ott kell hagynod a
sziklapárkány biztonságát, hogy új kapaszkodót keress. Bármilyen törékeny biztonságérzetet is
adott az a párkány, nehéz lehet otthagyni, akár sziklamászásban, akár az életben. El kell engedned
a régit és megragadni az újat. Sokan megrekednek itt, vagy megindulnak, de aztán elillan a
bátorságuk. Ha ilyen helyzetben találod magad, képzeld el, hogy létrát mászol. Ahhoz, hogy elérd
a következő fokot, el kell engedned az előzőt. Engedd el és törj magasabbra, fokról fokra!
4 . Berendezkedni

Ez a szakasz is problémás lehet az embernek. Lehet, hogy hátrahagyta a régit és egy magasabb
helyre érkezett, de amíg el nem ér egy bizonyos komfortszintet, addig kísértést érezhet a
visszavonulásra. Ez a Rendben, itt vagyok, és most hogyan tovább? fázis.
A berendezkedés kulcsa az, hogy nagyon ügyeljünk a fejünkben cikázó gondolatokra. Ki kell
zárnod a kétségbeesetten visszatekintő, Te jó ég, mit tettem? típusú gondolatokat.
Ehelyett inkább az olyan gondolatokra koncentrálj, mint például: Ez egy nagy kaland!
Gyerekként rengeteget kínlódtam az elfogadás fázisával az Államokba való költözést követő első
néhány hónapban. Napokat és éjszakákat forgolódtam nyugtalanul az ágyamban új környezetem
miatt aggódva. Eleinte visszautasítástól és gúnytól tartva bujkáltam a többi diák elől. De nagyon

lassan, fokozatosan elkezdtem élvezni új életem egyes területeit. Először is, itt is voltak
unokatestvéreim; egyszerűen csak nem ismertem őket olyan jól, mint a többieket Ausztráliában.
Aztán ott volt a tengerpart, a hegyek és a sivatag, mind könnyen elérhető távolságra.
Erre, mikor kezdtem úgy érezni, hogy Kalifornia nem is olyan szörnyű hely, a szüleim úgy
döntöttek, hogy visszaköltözünk Ausztráliába. Ennek ellenére, amikor idősebb lettem és
befejeztem a főiskolát, egyenesen visszaköltöztem Kaliforniába. Azóta már ez az otthonom!
5. Új növekedés

Ez a legjobb fázis a sikeres változásban. Meglépted, amit meg kellett és most ideje belenőni az új
környezetedbe. Az az igazság, hogy változások nélkül nem is lehet fejlődni. Habár maga a
folyamat stresszel teli lehet, sőt, érzelmi és akár fizikai fájdalommal is járhat, maga a növekedés
rendszerint megéri az egészet. Megtapasztaltam ezt a vállalkozásomban is. Néhány évvel ezelőtt
kénytelen voltam átszervezni a vállalatomat. Ez azt jelenti, hogy meg kellett válnom néhány
embertől.
Nagyon nem megy nekem az emberek kirúgása. Kifejezetten utálom. Gondoskodó típus vagyok,
nem az a fazon, aki könyörtelenül leteríti az embereket rossz hírekkel. Rémálmaimban még
mindig visszatér, amint kirúgom az alkalmazottaimat, akiket barátként ismerek és szeretek.
Így visszatekintve azonban tudom, hogy a cégem sosem lett volna képes növekedni, ha akkor nem
teszem meg ezt a lépést. Learattuk a babérokat. Nem mondanám, hogy örülök, amiért megváltam
korábbi alkalmazottaimtól; azóta is hiányoznak. A növekedés fájdalma annak jele, hogy
kinyújtózunk az új magaslatok felé. Nem kell élvezned, de tudd, hogy mindig érezni fogod ezt a
fájdalmat a nagy áttörések előtt, ami egy szebb jövőbe vezet.
Megváltoztatni a világot

Utazásaim során sok embert láttam a fenti fázisokban, különösen 2008-as indiai utam során, amit
már fentebb említettem. Előadást tartottam Mumbai-ban (korábban Bombay), India legnagyobb és
a világ második legnépesebb városában. Mumbai India nyugati partvidékén fekszik, az Arabtengernél, mint a környék pénzügyi és kulturális központja.
Nagy gazdagság és borzalmas szegénység otthona ez a város. A nagyközönség figyelme azért is
terelődött rá, mert az Oscar-díjas Gettómilliomos című film itt játszódik. Bármilyen remek is a film,
csupán rövid pillanatokra engedett betekintést a nyomornegyedek borzalmaiba és a szexuális
rabszolgaságba, ami a hinduk és muszlimok által uralt városban virágzik a mindössze maréknyi
keresztény közösség mellett.
Becslések szerint félmillió ember kényszerül arra Mumbai-ban, hogy áruba bocsássa testét.
Legtöbbjüket kis nepáli és bangladesi falvakból rabolják el, meg a vidék többi részéről. A nők
közül sokan devadasik, egy hindu istennő imádói, akiket a „papjaik" kényszerítenek prostitúcióra.
Vannak közöttük hijrák is, kasztrált férfiak. Mocskos bérházakba zsúfolják őket és esténként
legalább négy férfival kell lefeküdniük. Gyorsan elterjesztették a környéken a HIV vírust, amibe
milliók haltak bele.
Egyszer elvittek a „Ketrecek utcája" néven ismert piroslámpás negyedbe, hogy beszéljek az ott
szenvedő nyomorultakkal, akiket rabszolgaságba taszítottak. K. K. De-varaj tiszteletes, a Bombay
Teen Challenge (körülbelül: Bombay Ifjúsági Kihívás) alapítója hívott meg, akik azzal
foglalkoznak, hogy kimentsék a fiatalokat a szexuális rabszolgaságból és jobb, egészségesebb életet
találjanak nekik.

Dev bácsi, aki üzemeltet még otthont AIDS-es árváknak, élelmezési programokat, egészségügyi
központokat, egy HIV/AIDS klinikát és mentőszolgálatot drogfüggő utcagyerekeknek, látta a
videóimat és úgy gondolta, talán segíthetek neki változást elérni Mumbai-ban. Arra kért, győzzem
meg a prostituáltként dolgozó nőket, hogy hagyják hátra a rabszolgaságot és költözzenek be a
menedékházaiba. Devaraj tiszteletes szerint minden egyes rabszolgaságba taszított nő „értékes
lélek és drága gyöngyszem."
A Bombay Teen Challenge a jóság hatalmával bír Mumbai nyomornegyedeiben, olyannyira, hogy
a stricik és ma-dámok megengedik Dev bácsinak és a csapatának, hogy beszéljenek a lányokkal
annak ellenére, hogy a legtöbben hinduk. Szívesen veszik a Bombay Teen Challenge embereinek
nyugtató befolyását még akkor is, ha folyamatosan arra bátorítják őket, térjenek meg Krisztushoz
és hagyják hátra a bordélyházakat.
Lépésről lépésre ez a felekezet azon dolgozik, hogy megváltoztassa a rabszolgaságban élő nők
szívét. A lányokat általában tíz- és tizenhárom éves koruk között ragadják el. Kis falvakból
csalogatják be őket a nagyvárosba, és a legtöbben nagyon naivak. Ha egy lány nem áll könnyen
kötélnek, megpróbálják meggyőzni a szüleit azzal, hogy az átlagbér ötvenszeresét keresik majd
vele. Vagy egyszerűen megvásárolják a gyereket a szülőktől, ami sajnálatosan gyakran megesik.
Azok, akik toborozzák és leszállítják a lányokat, csupán az elsők a kegyetlen emberkereskedők
hosszú sorában. Amint a lányok fogságba kerülnek, a stricik veszik át az irányítást és kijelentik:
„Most már nekünk dolgoztok, akár tetszik, akár nem."
Több volt szexrabszolgával is beszéltünk Mumbai-ban, akiket a Bombay Teen Challenge
szabadított fel. Bár a történetük szívszaggató, sajnos egyáltalán nem szokatlan. Ha nem hajlandók
prostituáltként dolgozni, megverik és megerőszakolják, aztán ketrecbe zárják őket mocskos, sötét,
föld alatti telepeken, ahol még felállni sem tudnak. Ott aztán éheztetik, verik őket és addig mossák
az agyukat, míg meg nem törnek. Aztán eladják őket egy bordélynak, ahol azt mondják nekik,
hogy hétszáz dollárt fizettek értük és három évük van ledolgozni az árukat. Elmesélték nekünk,
hogy több száz kuncsafttal kellett lefeküdniük, és alkalmanként két dollárral csökkentették a
„tartozásukat".
Sokan úgy gondolják, nincs választásuk. A stricik azt mondják nekik, hogy a családjuk sosem
fogadná őket vissza, mert szégyent hoztak rájuk. Rengetegen nemi betegségeket kapnak vagy
teherbe esnek és úgy érzik, nincs hová menniük.
Bármilyen borzalmas is az életük ezeknek a lányoknak és nőknek, sokszor félnek változtatni az
életükön. Hit nélkül elveszítik a reményt, aztán pedig elveszítik emberi mivoltukat. Rettegnek
otthagyni a rabszolgaságot és a nyomornegyedet. A pszichológusok sokszor találják szembe
magukat hasonló ellenállással olyan nők részéről, akiket ver a partnerük. Lehet, hogy félelemben
és fájdalomban élnek, de nem hagyják ott a partnerüket, mert az ismeretlentől jobban félnek.
Elvesztették a képességüket, hogy egy szebb életről álmodjanak, ezért nem is látnak kiutat.
Neked egyértelmű lehet, hogy ezeknek a szexuális rabszolgáknak hátra kell hagyniuk borzalmas
életüket, de vajon a saját helyzeted is mindig ilyen tisztán látod? Erezted már úgy, hogy csapdában
tartanak a körülmények, aztán rájöttél, hogy egyedül csak a saját képzelőerőd és bátorságod
hiánya tart csapdában?
A változáshoz el kell tudnod képzelni, mi vár rád a túlsó oldalon. Bíznod kell Istenben és saját
magadban, hogy jobbra is képes vagy.
A Bombay Teen Challenge tudja, hogy a rabszolgaságba taszított nők nehezen látják meg a kiutat,
mivel annyira el vannak nyomva, szigetelődve és félelemben élnek. Némelyikük azt állítja, hogy
meg sem érdemlik a törődést és szeretetet.
Szemtanúja voltam a szenvedésnek Mumbai bordélyaiban és nyomornegyedeiben, de láttam azt is,
miféle csodákat visznek végbe Dev bácsi és eltökélt hittérítői a szexuális rabszolgák és gyermekeik
között, akiket csak „veréb"-ként ismernek, és gyakran otthontalanul bolyonganak az utcákon.

Házról házra vittek, és az első helyen bemutattak egy öregasszonynak, aki lassan felállt a padlóról,
amint beléptünk. Egy madám volt, aki a tolmácson keresztül megkért rá, hogy „prédikáljak a
kurváinak, hogy jobbá váljanak."
A madám bemutatott egy nőnek, aki ránézésre a negyvenes éveiben járhatott. Elmesélte, hogy
tízéves korában rabolták el falusi otthonából és prostitúcióra kényszerítették.
— Tizenhárom éves koromra ledolgoztam a tartozásom és szabad voltam — mondta a tolmácson
keresztül. — Mikor először kiléptem az utcára, megvertek és megerőszakoltak. Sikerült visszajutni
a családomhoz, de nekik már nem kellettem. Visszajöttem ide és folytattam a munkát
prostituáltként. Aztán szültem két gyereket és az egyik meghalt. Két nappal ezelőtt megtudtam,
hogy AIDS-es vagyok, mire a stricim kirúgott. Most pedig itt állok egy gyerekkel és nincs hová
mennem.
A mi szemszögünkből úgy tűnik, volt más választása is, de az ő sokkal szűkebb szemszögéből úgy
tűnt, hogy nincs. Olykor az ember nem látja a kiutat, pedig mindig lehetséges változtatni. Ha nem
találsz másik ösvényt, keress segítséget! Kérj tanácsot olyanoktól, akiknek szélesebb a látóköre,
legyen az barát, családtag vagy hivatásos tanácsadó. Sose ess abba a csapdába, hogy azt hiszed,
nincs kiút! Mindig van kiút.
Ez a nő csupán húszéves volt, amikor imádkoztam vele. Megmondtuk neki, hogy otthagyhatja a
bordélyt és beköltözhet a Bombay Teen Challenge által biztosított házba, és orvosi kezelést is
kaphat a klinikán. Amint felnyitottuk a szemét és megmutattuk neki, hogy van odakint egy jobb
világ, már nemcsak hajlandó volt változtatni az életén, de megtalálta a hitet is.
— A beszélgetésünk után tudom, hogy Isten nem akar kigyógyítani az AIDS-ből, mert így más
nőket is Krisztushoz vezethetek — mondta. — Semmim sem maradt, de tudom, hogy Isten velem
van.
Elakadt a lélegzetem a szemében csillogó nyugalom és remény láttán, annyira gyönyörű volt a
hitében. Azt mondta, tudja, hogy Isten nem feledkezett meg róla, és hogy terve van vele annak
ellenére, hogy a halállal néz szembe. Ez a nő képes volt a szenvedését jóakarattá változtatni.
Annyi kín, kegyetlenség és szegénység között ragyogó példája volt Isten szeretetének és az emberi
szellem erejének.
Dev bácsi és a hittérítői több módszert is kidolgoztak arra, hogyan vegyék rá a szexuális
rabszolgákat veszélyes helyzetük feladására. Gyermekfelügyeletet és oktatást biztosítanak, így a
gyerekek tanulhatnak Jézusról és az Úr szeretetéről. Aztán a gyerekek elmesélik az anyjuknak,
hogy az Úr őket is szereti és hogy létezik egy jobb élet is.
Szeretem azt a szakaszt a Bibliából, ami azt mondja: Egy ember végezhet ezer ellenséggel, kettő
végezhet tízezerrel. Természetesen senkit sem bátorítok a mészárlásra, de arra igen, hogy fogadd
el a változásokat az életben, és segíts másokat is a jó változások felé.

9. BÍZZ MÁSOKBAN - TÖBBÉ-KEVÉSBÉ
Tizenegy éves koromban a szüleim levittek az ausztrál aranypartra. Anya és apa sétáltak a
tengerparton, amíg én csak lazultam a homokban a víz közelében és néztem a hullámokat a
napsütésben. Egy jókora pólóba burkoltam magam, hogy ne égjek le.
Odajött hozzám egy fiatal lány, rám mosolygott és ezt mondta:
— Ez nem semmi!
— Mire gondolsz? - kérdeztem annak biztos tudatában, hogy nem a hatalmas bicepszemre értette.
— Mennyi időbe telt így beásni a lábaidat? - kérdezte.
Ekkor esett le, hogy azt hitte, betemettem a lábamat a homokba. Belementem a játékba.
— Ó, elég sokat kellett ásni — mondtam.

Nevetett és tovább ment, de tudtam, hogy vissza fog még nézni, úgyhogy vártam. Így is lett.
Amint hátrapillantott, felugrottam és megindultam a víz felé.
Nem mondott semmit, de egy kissé megbotlott és továbbsietett.
Olykor rosszul estek az ilyen pillanatok gyerekkoromban, de végül türelmesebbé és megértőbbé
váltam másokkal. Akárcsak az a lány, én is megtanultam, hogy időnként több van az emberekben,
mint amennyit elsőre sejtenék, máskor kevesebb.
Az emberek kiismerésének művészete, rájuk érezni, a helyükbe gondolni magunkat és tudni,
kiben bízhatunk és hogyan legyünk megbízhatóak, kulcsfontosságúak a sikerhez és boldogsághoz.
Csak kevesek érnek célba anélkül, hogy képesek lennének kölcsönös megértésen és bizalmon
alapuló kapcsolatok megteremtésére. Nemcsak szeretetre van szükségünk, de barátokra,
mentorokra, példaképekre és támogatókra is, akik hisznek az álmainkban és segítenek nekünk
elérni azokat.
Ahhoz, hogy összeszedd a támogatók álomcsapatát, akik csakis a javadat akarják, először
bizonyítanod kell előttük bizalmadat azzal, hogy kiállsz mellettük. A csapattársaid úgy fognak
kezelni téged, ahogy te kezeled őket. Ha energiát fektetsz a sikereik elérésébe, támogatod és
biztatod őket, őszinte visszajelzést adsz nekik, cserébe ugyanezt elvárhatod tőlük. Ha nem így van,
ideje továbbállni és olyanokat keresni, akik szeretnének egy csapatban játszani veled.
Természetünkből fakadóan társas lények vagyunk, de ha a kapcsolataid nem olyanok, amilyennek
szeretnéd őket, talán nem szentelsz elég figyelmet annak, hogyan kezelsz másokat, mit teszel
hozzá és mit veszel ki a kapcsolataidból. Az egyik legnagyobb hiba, amit elkövethetsz, az, ha úgy
próbálsz barátokat szerezni, hogy csak magadról beszélsz, a félelmeidről, gondjaidról és
örömödről. Az igazság az, hogy úgy szerezhetsz barátokat, ha megismered őket és közös pontokat
találtok, amire kölcsönösen jó kapcsolatot építetek.
Kapcsolatot építeni olyan, mint a megtakarítás; addig nem vehetsz ki belőle semmit, amíg nem
tettél bele valamit. Időnként mindannyiunknak fel kell frissítenünk kapcsolatépítő képességeinket
azzal, hogy szemügyre vesszük őket és kiértékeljük, mi működik és mi nem.
Hogyan viszonyulsz másokhoz?

Erős céltudat, reménykedés, töretlen hit, önmagad szeretete, pozitív hozzáállás, bátorság, kitartás
és a változások hatékony kezelése messzire vihetnek; de önmagában senki sem jut sehová. Igaz,
hogy nagyra értékelem a képességem, hogy el tudom látni magamat. Keményen megdolgoztam
azért, hogy a lehetőségekhez mérten független legyek. De még így is nagyban függök az engem
körülvevő emberektől, ahogy mindenki más. Sokszor kérdezik tőlem:
- Nem nehéz ilyen nagymértékben függeni másoktól?
Mire a válaszom:
- Te is tudod.
Akár beismered, akár nem, te is csaknem ugyanolyan mértékben függsz a téged körülvevő
emberektől, mint én. Vannak olyan feladatok, amiket képtelen vagyok egyedül elvégezni,
ugyanakkor nem ismerek olyan embert a világon, aki elérte volna a sikert mások bölcsessége,
kedvessége és segítsége nélkül.
Mindenkinek szüksége van támogató kapcsolatokra és rokonlelkekre. Ehhez viszont bizalomra
van szükség és bizonyítanunk kell saját megbízhatóságunkat. Meg kell értenünk, hogy a legtöbb
ember ösztönösen önzésből cselekszik, de ha megmutatod nekik, hogy érdeklődsz irántuk és a
sikerüket kívánod, a legtöbbjük ugyanezt viszonozza is.
Kapcsolatok teremtése

Az anyám gyakran vitt gyerekkoromban vásárolni meg mindenféle helyekre, ahol emberek
voltak. Amíg ő az ügyeit intézte, én órákon át néztem az arcokat a tömegben a tolószékemből.
Figyeltem őket, ahogy elhaladtak mellettem és próbáltam kitalálni, mivel foglalkoznak és milyen
emberek lehetnek. Természetesen nem tudhattam, hogy a gyors profiljaim helyesek-e, de
rengeteget tanultam a testbeszédről, arckifejezésekről és az emberek megismeréséről általában.
Mindez leginkább tudattalan folyamat volt, de ha visszagondolok rá, belátom, hogy ösztönösen
egy nagyon fontos képességet fejlesztettem. Mivel nincsen karom, amivel megvédhetném magam,
vagy lábam, amivel elfuthatnék, elképzelheted, mennyire fontos volt nekem gyorsan felmérni,
hogy megbízhatok-e valakiben vagy sem. Nem mintha tudatosan aggódtam volna gyerekként
amiatt, hogy megtámadnak, de a többieknél sebezhetőbb voltam, így hát a többieknél jobban
odafigyeltem az emberekre.
Érzékeny vagyok a körülöttem lévők hangulatára és érzéseire. Ez talán kicsit furcsának hangzik,
de az antennáim olyan jól be vannak hangolva, hogy ha valaki a tolószékem kartámlájára teszi a
kezét, nekem majdnem olyan, mintha a kezét fognám. Fura érzésem támad, mintha fizikai
kontaktusba kerülnénk, akár ha kezet ráznánk vagy egymás kezét fognánk. Ahányszor csak a
barátaim vagy családom tagjai megérintik a tolószékemet, érzem ezt a melegséget és elfogadást.
Végtagjaim hiánya befolyással volt az emberekkel való kapcsolatomra professzionális előadóként.
Nem kell foglalkoznom a legtöbb előadó egyik legfőbb aggodalmával — mihez kezdjek a
kezemmel. Ugyanakkor sokat dolgoztam azon, hogyan kommunikáljak az arcommal és leginkább
a szememmel, kezek hiányában. Nem üzenhetek gesztusokkal, hogy nyomatékosítsam
mondanivalómat vagy érzéseket közvetítsek. Sokat dolgoztam a tekintetemen és az
arckifejezésemen, hogy érzéseket közölhessek és fenntartsam a közönség figyelmét.
A húgom, Michelle nemrég ezt mondta:
— Nick, te nagyon szereted a szemkontaktust. Mikor beszélsz valakivel, olyan erősen nézel a
szemébe; nem tudom másként körülírni.
Michelle jól ismer engem. Azért nézek az emberek szemébe, mert a szem ablak a lélekre.
Imádom a szemkontaktust. Lenyűgöz az emberi szépség, amit sokszor a tekintetükben találok
meg. Könnyen találni rosszat vagy tökéletlent az emberekben, de én inkább az aranyat keresem
bennük.
— És így tartod őszintének és komolynak a beszélgetést - folytatta a húgom. - Látom, amikor a
barátaimmal beszélsz. Egyenesen a személyük mélyére nézel és megragadod a figyelmüket, mire
ők szivacsként isszák a szavaidat.
Megtanultam gyorsan eljutni az emberekhez azzal, hogy a szemükbe nézek, kérdéseket teszek fel
és beszélek hozzájuk, hogy megtaláljam a közös pontot. Mielőtt a fájós hátam korlátozta volna az
ölelési képességem, egyik kedvenc módom az volt a jég megtörésére, hogy ezt mondtam:
- Gyere és ölelj meg!
Azzal, hogy odahívom magamhoz az embereket és érintésre ösztönzöm őket, azt szeretném elérni,
hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Nyitni mások felé, kötődni hozzájuk, közös pontot találni,
ezeket a kapcsolati készségeket minden embernek tökéletesíteni kellene. Ezek határozzák meg,
mennyire kezeljük jól a társas kapcsolatokat.
Készségek

A „társas készségek" sokszor használt kifejezés, de ritkán határozzák meg, mit is jelent pontosan.
Mindannyian szeretjük azt hinni, hogy jók vagyunk a társas készségek terén, ahogy mind azt
hisszük magunkról, hogy remek sofőrök vagyunk. Az öcsém, Aaron szeret azzal cukkolni, hogy

állandóan beleszólok a vezetésbe, pedig jogosítványom sincs. Szerinte a társas készségeimen még
dolgozom kell. Neked is dolgoznod kell rajtuk.
Nem szabad adottnak venni azokat a készségeket, amelyek kritikus fontosságúak a sikerhez és
boldogsághoz. Lehet korlátok nélkül élni, de bizalommal teli kapcsolatok nélkül nem. Ezért kell
állandóan felügyelni, értékelni és fejleszteni, finomítani azokat a készségeinket, amelyekkel a
körülöttünk lévő emberekkel érintkezünk. A pszichológusok szerint a kölcsönösen bizalommal
teli kapcsolatok építésének képessége néhány alapvető társas készségen múlik, mint például:
• Olvasni az érzelmekben és hangulatokban
• Figyelmesen meghallgatni, amit mások mondanak, és azt, hogyan mondják
• Nem-verbális jelzések észrevétele, megértése és reagálás rájuk
• Társas helyzetek és összejövetelek kezelése
• Gyors kapcsolatteremtési készség
• Karizmatikusnak lenni bármilyen helyzetben
• Tapintat és önkontroll gyakorlása
• Érdeklődést mutatni mások felé tettekkel
Most pedig vizsgáljuk meg ezeket a társas készségeket részletesebben!
Olvassunk

A testbeszéd, hangszín, arcvonások és tekintetek olvasásának képessége valamilyen szinten
megvan mindannyiunkban. Valójában akaratlanul is vesszük ezeket a jelzéseket. A legtöbben azt
is meg tudják mondani, ha valaki mérgesnek tetteti magát, pedig nem is az, vagy úgy tesz, mintha
fájna valamije, csak hogy magára vonja a figyelmet.
A pszichológusok szerint ez a képességünk a korral egyre fejlettebbé válik, és a nők általában
jobbak benne a férfiaknál. Nem lepődtem meg, mikor megtudtam, hogy az anyák különösen jók
ebben. Az anyám úgy olvasott bennem, mint egy nyitott könyvben.
Úgy tűnt, hamarabb tudja, hogy mikor vagyok beteg, házsártos vagy szomorú, mint én magam.
Hallgass, hogy megértsd

Erre gondoltak a szüleid, amikor azt mondták, hogy „Isten csak egy szájat adott neked, de két
fület, úgyhogy kétszer annyit hallgass, mint amennyit beszélsz!" Túl sokszor nem azért hallgatunk
másokat, hogy megértsük őket. Ehelyett csak azért hallgatunk, hogy válaszolhassunk. Hogy igazán
jó kapcsolatokat teremthess, figyelembe kell venned a szavak mögött rejlő érzéseket is, nem
csupán magukat a szavakat. Nem vagyok párkapcsolati tanácsadó, de sok férfit láttam már
szenvedni ezzel a problémával. A nők intuitívabbak és hajlamosak megorrolni a férfiakra, amiért
azok sokszor nagyon is szó szerint értenek mindent. A férfiak inkább a szavakra hangolódnak rá,
mintsem az érzésekre.
Vedd észre és tartsd észben

Egy dolog figyelmesen hallgatni és megfigyelni, viszont még fontosabb a hallottakat és
megfigyeléseket pontosan kiértékelni és ezek mentén cselekedni. Akik jók ebben, általában remek
kapcsolataik vannak és sikeresek a munkájukban. Ez a képesség a túléléshez is jól jöhet.
A New York Times beszámolt két amerikai katonáról, akik Irakban őrjáratoztak, amikor megláttak egy
parkoló autót, benne két fiatal fiúval. A kocsi ablakai fel voltak húzva annak ellenére, hogy
odakint majdnem ötven fok volt. Az egyik katona megkérdezte a másikat, az őrjárat vezetőjét,
hogy adhat-e egy kis vizet a fiúknak és közelebb lépett a kocsihoz.
Az őrmester kiértékelte a helyzetet és veszélyt sejtett. Visszaparancsolta a többieket. Abban a
pillanatban, hogy a másik katona megfordult, a kocsi felrobbant. A két fiú meghalt. A katona, aki
segíteni akart nekik, megsérült egy repesztől, de túlélte.
Később az őrmester visszaemlékezett rá, mit is látott, amikor a katonája megindult a kocsi felé.
— A testem hirtelen lehűlt. Tudod, mint amikor veszélyt érzel.
Észrevett még néhány apró jelzést, amelyek már korábban is bizsergették az antennáját. Aznap
délelőtt senki nem lőtt rájuk, ami szokatlan volt, és összességében az utcák csendesebbek voltak a
szokásosnál.
A veterán katonákon végzett megfigyelések azt mutatják, hogy képesek gyorsabban olvasni,
értelmezni és cselekedni a környezetükben az érzésekre, testbeszédre és szokatlan dolgokra
hagyatkozva, amelyek „egyszerűen nem illenek a képbe". Ez kulcsfontosságú mozzanat nem csak a
kapcsolatokban, hanem a túlélésben is — a katonáknak és nekünk egyaránt.
Manőverezz

Egy másik fontos társas készség annak ismerete, hogyan viselkedjünk helyesen és hogyan
illeszkedjünk be különböző helyeken és helyzetekben, mint például hitközségi eseményeken, egy
privát klubban, céges kiránduláson vagy egy sima vacsorán. Tisztelned kell a helyi szokásokat.
Mikor külföldön vagyok, sokszor megkérem a vendéglátómat vagy tolmácsomat, hogy magyarázza
el nekem a helyi hagyományokat és szokásokat, nehogy olyan hibákat kövessek el, amivel
elidegeníteném a közönségem.
Vannak olyan dolgok, amik otthon természetesek, de egyes országokban nem szabad tenned,
például evés közben. A böfögés a legtöbb helyen nagyon durva dolognak számít, de akad olyan
hely is, ahol egy jóízű böffentés dicséret a szakácsnak. Komolyabbra fordítva a szót, egyes témákat
el kell kerülni bizonyos helyzetekben. Régi konfliktusok, politika, vagy egyes esetekben a vallás
említése gondokhoz vezethet.
Mégis mindig van egy általános módja a társas viselkedésnek. Ahogy érettebbé váltam,
megtanultam, hogy a hallgatás a legértékesebb készség, különösen amikor nagy társaságban
„manőverezik" az ember.
Kapcsolati készség

Nem csak szavakkal teremtünk kapcsolatot az emberekkel, hanem arckifejezésünkkel és
testbeszédünkkel is, beleértve azt is, milyen helyzetet veszünk fel a többiekhez képest. Ezzel
sokszor addig nem is vagyunk tisztában, amíg valaki meg nem sérti a személyes terünket. Jó példa
erre az olyan ember, aki túl közelről beszél. Lehet, hogy kapcsolatot akar teremteni, de az
emberek menekülnek előle. Nem egyszerű pontosan meghatározni a megfelelő távolságot, mert
például egyes embereket szívesebben látunk a személyes terünkben, mint másokat. Egyszer egy
barátom kétségbeesett pillantást vetett rám egy partin, mikor négy ember, közelről körbeállva őt,
kíváncsiskodott. Úgy vették körül, mint a kopók a sarokba szorított rókát.

Karizma kampány

Nekem nem okoz gondot az emberek figyelmének felkeltése, de megtartani a figyelmüket már
egészen más kihívás. Első pillantásra az emberek kíváncsiak, de nem mindig tudják rezzenéstelen
arccal elviselni a testem látványát. Alig néhány másodpercem van rá, hogy legyűrjem bennük ezt
az érzést. Gyerekekkel és kamaszokkal rendszerint viccelődök, mint például „kezet rá" vagy
„lábatlankodok itt", amiből belátják, hogy hallottam már az összes szöveget és együtt nevetek
velük. Szerintem az a karizma igazi titka, hogy minden emberrel azt éreztesd, osztatlan
figyelmedet élvezi, amikor hozzád beszél.
Taktikai egység

Mindannyian szeretjük úgy gondolni, hogy tapintatosak és figyelmesek vagyunk az emberekkel,
de tudom, hogy nekem ez sokszor nem sikerül. Az öcsém szívesen emlékeztet rá, mennyit
parancsolgattam neki, amikor fiatalabbak voltunk. Aaronnak sok mindent el kellett viselnie.
Akkor is ott bábáskodott mellettem, amikor a szüleink otthon voltak, mert mindig együtt voltunk.
Ő a megmondhatója, hogy néha el tudtam szállni a kéréseimmel. Egyszer például a barátja, Phil
átjött hozzánk reggel. Reggeli időben lépett be a konyhába, így megkérdeztem Aaront és Philt,
hogy mit szólnának egy kis szalonnás tojáshoz.
- Jöhet, Nick. Köszi! — mondta Phil. Nekiláttam reggelit csinálni, ami abból állt, hogy ezeket
kiáltottam:
— Rendben, Aaron, kéne néhány tojás meg a serpenyő. Ó, és tedd fel a serpenyőt a gázra! Törd
bele a tojásokat a serpenyőbe! Amint megsültek, átveszem.
Ahogy Aaron egyre idősebb lett, megtalálta a módját, hogyan kezelje a főnökösködésem.
Ha úgy gondolta, túl sokat kérek, azzal fenyegetőzött, hogy bepakol a fiókba és rám zárja.
Így hát kénytelen voltam tapintatot tanulni, különben örökre elzárva maradok.
Ne csak szavakban, tettekben is

Mindannyian hallottunk olyanokról, akik remekül beszélnek, de nem cselekszenek. Lehetsz
remek hallgatóság, empatikus, lenyűgöző, elbűvölő és tapintatos személy, de ha nem cselekszel,
amikor a helyzet megkívánja, akkor az összes többi készséged jelentés nélküli tulajdonsággá
silányul. Nem elég csupán mondani, hogy „Igazán sajnálom." A tetteid hangosabban beszélnek
minden szónál.
Ha emberekkel dolgozol, akkor mindez nemcsak annyit jelent, hogy teszed a dolgod és igyekszel
sikeresnek lenni, hanem hogy másokat is segítesz a munkájukban és segíted őket a saját sikereik
elérésében.
Ráhangolódás

Ha el akarod sajátítani ezeket a társas készségeket, fel kell függesztened a saját önös céljaidat,
gondodat és bajodat, hogy ráhangolódhass a körülötted állókéra. Ez nem arról szól, hogy te kerülj
a figyelem középpontjába és te legyél a legviccesebb alak a szobában, hanem arról, hogy a saját
elképzeléseik szerint lépj kapcsolatba az emberekkel, hogy meghívjanak téged az életükbe.
Kapcsolataink mélysége változó. Egyesekkel csak röviden lépünk kapcsolatba, például bolti
eladókkal, pincérekkel, a postással és a fazonnal, aki mellettünk ül a repülőn. Másokkal rendszeres
kapcsolatot tartunk fenn, például a szomszédokkal, munkatársakkal, üzletfelekkel és kliensekkel.

Végül vannak, akik állandó részét képezik az életünknek, mint a legjobb barátaink, hitvesünk és
családunk tagjai. Mindhárom kapcsolati szinthez szükség van társas készségekre, hogy
harmonikusan élhessünk másokkal.
Segítő kezek

Van még egy társas készség, amit gyakran lenéznek vagy elfelejtenek, de ami nekem igazán
ismerős. Ez pedig a hajlandóság és kellő alázat ahhoz, hogy segítséget kérjünk, amikor szükségünk
van rá. Jézus, Isten fia ritkán járt egyedül a világban. Általában egy vagy több követője
társaságában vándorolt. Te se érezd úgy, hogy egyedül kell járnod az utad. Segítséget kérni nem a
gyengeség jele, hanem az erőé. A Bibliában ez áll: „Kérj, és megadatik néked; keress, és találsz;
kopogtass, és az ajtók feltárulnak előtted. Mert mindenki, aki kér, annak megadatik; aki keres, az
talál; és aki kopogtat, azelőtt feltárulnak az ajtók."
A rengeteg utazás miatt néhány éve úgy döntöttem, hogy újból gondozókat fogadok, amit sokáig
próbáltam elkerülni. Mikor fiatalabb voltam, igyekeztem bizonyítani magamnak, hogy képes
vagyok napról napra másokra való hagyatkozás nélkül élni. A függetlenség fontos volt nekem.
A nyugalmam és önbecsülésem érdekében meg kellett bizonyosodom róla, hogy ha szükséges,
képes vagyok meglenni egyedül.
Amikor viszont beindult az előadói karrierem, és a világ minden részéből érkeztek a meghívások,
rájöttem, hogy túl sok energiát kell fordítanom önmagam ellátására, különösen utazás közben.
Minden erődre szükséged lenne, ha annyi különböző emberhez szeretnél beszélni annyi különféle
helyen, mint én. Így hát elkezdtem ismét gondozókat foglalkoztatni, ugyanakkor egy nap majd
szeretnék újra független lenni, és szeretnék én is feleséget meg családot.
A társas készségek kötelezők, ha az embernek gondozója van. Még ha jól meg is fizeted az illetőt,
nem várhatod el olyasvalakitől azt, hogy etessen, veled utazzon, borotváljon, öltöztessen és olykor
cipeljen, aki nem kedvel téged. Szerencsére nekem mindig jó kapcsolatom volt a gondozóimmal,
habár olykor alaposan próbára tettem őket. Egészen 2005-ig nem volt teljes munkaidejű segítőm,
amikor Craig Blackburn megkeresett engem, miután tetszett neki a beszédem a templomban.
Felajánlotta, hogy teljes munkaidejű gondozóm, sofőröm és titkárom lesz egy háromhetes előadó
körút erejéig a napsütötte Queensland partvidékén. Egy kicsit vonakodtam olyasvalakivel
turnézni, akit nem ismerek valami jól, de imádkoztam a dologért, leellenőriztem a papírjait és úgy
döntöttem, hogy megbízok benne. Craig nagyon nagy segítségnek bizonyult, így megspórolhattam
az energiát a beszédekre és egyéb feladatokra.
Elkötelezetten igyekeztem bizonyítani saját függetlenségemet és egyszerre építeni a karrierem,
ami rengeteg utazással járt. Túl büszke voltam ahhoz, hogy segítséget kérjek, még akkor is, mikor
jó okom lett volna rá. Te ne kövesd el ugyanezt a hibát! Ismerd a határaidat! Óvd a testi-lelki
egészséged azzal, hogy nem vállalsz emberfeletti dolgokat és segítséget kérsz, ha a helyzet
megkívánja! Azt viszont tartsd észben, hogy faragatlan dolog úgy kérni valamit barátoktól és
kollégáktól, hogy te nem mutatsz feléjük érdeklődést és figyelmet! Senki sem tartozik neked
többel annál, mint amennyit adtál neki.
A gondozóim közül néhányan barátok, családtagok és önkéntesek voltak az évek során, de a
legtöbbjüknek fizetést adtam, mert ez egy kemény munka, a hektikus időbeosztásomból adódóan.
Egyre gyakrabban béreltem fel gondozókat, különösen a 2006-os utam során az Egyesült
Államokban. Egy George nevű jóember önként vállalkozott sofőrnek és gondozónak arra az útra,
de aztán megdöbbentett, mikor egy kis ronccsal jelent meg, aminek az alján hatalmas lyuk
tátongott! Többször elképzeltem, hogy kiesek rajta és átmegy rajtam egy arra járó teherautó.

Sosem éreztem magam teljes biztonságban a kocsiban, de George hű támogatónak és remek
gondozónak bizonyult.
Az egyik jelenlegi gondozómat, Bryant alaposan próbára tettem az európai körutamon 2008
nyarán. Körülbelül egy hete utaztunk megállás nélkül, mikor megszálltunk egy éjszakára egy
temesvári hotelben, Romániában; egy gyönyörű városban a Déli-Kárpátokban, amit „Kis Bécsnek"
becéznek. Mindig úgy hallottam, hogy ijesztő szeglete ez a világnak, és a gyanúm beigazolódott.
Halálosan fáradt és elcsigázott voltam az alváshiánytól. Ez volt a hosszú turné első éjszakája,
amikor komoly alvásra számíthattam. Mivel gondjaim voltak az alvással, Bryan melatonin
tablettával kínált, ami egy növényi alapú kiegészítő, amit a repüléskor fellépő időeltolódás
kezelésére használnak.
Először azt mondtam neki, hogy jobb, ha nem veszem be. Az alacsony testsúlyom miatt olykor
furcsán reagálok a gyógynövényekre és vitaminokra. Bryan meggyőzött, hogy teljesen
biztonságos, de azért óvatosságból csak fél adagot vettem be. Még szerencse, hogy nem nyeltem le
az egész tablettát. Azonnal mély álomba zuhantam.
Olykor utazás közben nagyon elfáradok és hiába kerül rengeteg erőfeszítésbe felülni az ágyban,
álmomban mégis ezt teszem és beszélni kezdek, mintha csak közönségem lenne. Aznap éjjel a
szomszéd szobában alvó Bryant azzal keltettem fel, hogy hangosan prédikálok. Szerbül!
Bryan felébresztett, mielőtt még egész Romániát felverhettem volna alva misézéssel, aztán
észrevettük, hogy mindketten pokolian izzadunk. Valósággal megfőttünk a nyári hőségben, mivel
a szoba légkondicionálója leállt, miközben aludtunk. Természetesen kinyitottuk az ablakokat,
hogy beengedjünk egy kis friss levegőt. Aztán hullafáradtan visszafeküdtünk aludni.
Egy órával később újra felébredtünk; ezúttal hatalmas erdélyi szúnyogok zabáltak minket
(legalábbis remélem, hogy szúnyogok voltak). Ezen a ponton holtfáradt voltam, túlmelegedtem és
az egész testem viszketett. Ráadásul, mintegy bónuszként, vakarózni sem tudtam. Kínszenvedés
volt.
Bryan javasolta, hogy zuhanyozzak le, hátha az segít a viszketésen. Miután így tettem, befújta
duzzadt rovarcsípéseimet viszketésgátlóval. Visszafeküdtem, de tíz perc múlva már megint Bryan
után kiabáltam. Szegény testem valóságban lángokban állt!
Allergiás reakciót váltott ki belőlem a viszketésgátló spray.
A gondozóm azonnal felkapott, hogy a zuhany alá tegyen, de megcsúszott, elesett és beverte a
fejét a vécébe. Kis híján kiütötte magát! De a horroréjszakánk ezzel még nem ért véget. Teljesen
kimerültünk és csak az alvásra tudtunk gondolni, de a légkondicionáló nem működött és a
szobában egyszerűen túl meleg volt. Ekkorra már nem gondolkoztam józan ésszel és megkértem
Bryant, adjon kölcsön egy párnát.
- A folyosón működik a légkondicionáló, úgyhogy odakint alszom - közöltem döbbent
gondozómmal.
Bryannek nem volt ereje vitatkozni. Bezuhant az ágyba és én letelepedtem a szoba előtt. Nyitva
hagytam az ajtót, hogy meghalljon, ha segítségre lenne szükségem. Egy-két órán át így aludtunk,
mire egy idegen átlépett rajtam, be a szobába és tört angolsággal nekiesett szegény Bryannek.
Perceken át szidta őt, mire rájöttünk, hogy azért volt olyan mérges, mert azt hitte, Bryan kidobott
engem a szobából. Beletelt némi időbe meggyőzni ezt a jó szamaritánust, hogy a saját döntésem
volt odakint aludni.
Amint az idegen távozott, visszamásztam az ágyamra, és Bryan is a sajátjára. De ahogy éppen
elszenderedtünk, Bryan mobilja megszólalt. Mikor felvette, a telefonból áradó süvöltés valósággal
arcon csapta. Az előadói körút koordinátora volt az. Nyilvánvalóan nem sikerült meggyőznünk a
jószándékú idegent. Jelentette a hotel biztonsági szolgálatának, hogy kiraktak éjszakára a szobám
elé, akik szóltak a koordinátornak, aki viszont készen állt elevenen megnyúzni Bryant.

Most már érthető, miért alkalmazok általában három gondozót, akik műszakokban váltják
egymást heti hét napon keresztül. Bryan és én már tudunk nevetni rémálomba illő erdélyi
éjszakánkon, de több, hűvös és rovarmentes szobában töltött éjszaka kellett hozzá, hogy túltegyük
magunkat rajta.
Az egyik lecke, amit hamar meg kellett tanulnom az életben, az, hogy nem bűn segítséget kérni.
Még ha meg is van minden testrészed, lesznek olyan helyzetek az életben, amiket nem tudsz
megoldani egyedül. Igen, az alázat is társas készség és egyben istenadta ajándék is.
Szerénynek kell lenned, mikor segítséget kérsz valakitől, legyen az gondozó, mentor, példakép
vagy családtag. Ha valaki elég alázatos ahhoz, hogy segítséget kérjen, a legtöbb ember hajlandó
áldozni neki magából és az idejéből. Ha úgy teszel, mint aki mindenre tudja a választ és nincs
szüksége senkire, sokkal kevésbé valószínű, hogy támogatókra találsz.
Gatya és szavak nélkül

Gyermekként úgy tanultam, hogy minden dicsőség Isten jussa, felnőttként pedig ráébredtem,
hogy bármi jót érek is el az életben, nem én általam, hanem rajtam keresztül történik. Úgy tűnik,
Isten szerint olykor szükségem van egy kis leckére alázatból, hogy el ne veszítsem a képességem a
másokkal való kapcsolatra. Időnként nehéz leckék ezek, máskor pedig fergetegesek.
2002-ben még Ausztráliában laktam, amikor az unokatestvérem, Nathan Poljak elkísért engem az
Egyesült Államokba, hogy beszédet mondjak egy vallási táborban. A beszéd előtti este érkeztünk,
és nagyon fáradtak voltunk a hosszú repüléssel járó időeltolódástól. Elaludtunk.
Korán kellett volna kelnem, hogy hittant tanítsak, de senkinek sem volt szíve felkelteni. Alig
tizenöt perccel korábban ébredtem a kómából, hogy az óra megkezdődött volna. A közelben
szálltunk meg, így azt gondoltam, még odaérünk. A táborba siettünk, de mire odaértünk, vécére
kellett mennem. Nos, hiszed vagy sem, ez olyasvalami, amivel általában magam is megbirkózom.
Sosem fogom kiadni titkos trükkjeimet, de a cipzár helyett a tépőzár a nyerő. Nathan felajánlotta,
hogy segít, mivel nagyon siettünk. Bevitt egy vécéfülkébe és beállított, hogy elvégezhessem a
dolgom.
Mikor végeztem, Nathan bejött, hogy segítsen bezárni a boltot, de közben beleejtette a nadrágom
a vécécsészébe! Rémületbe dermedten néztük, ahogy a méltóságom lassított felvételben eltűnik az
örvényben. Ott álltam nadrág nélkül és késve a hittanórámról. Riadtan meredtem az
unokatestvéremre. Az ő arcán is ugyanaz a megrázkódtatás ült. Aztán mindketten röhögésben
törtünk ki, két őrült a vécében. Még csak ki sem tudtuk halászni a nadrágomat, annyira
összemocskolódott, és a bénázásunk csak még jobban felderített minket. Nathannek rendkívül
ragadós nevetése van, és ha rákezd, én sem tudom visszafogni magam. Biztos vagyok benne, hogy
a vécén kívül lévő emberek azon tűnődtek, mi az ördög lehet olyan vicces a hármas fülkében.
Az unokatestvéreim, öcsém és húgom tanítottak meg elképesztő helyzetekben nevetni, és ez
pontosan ilyen volt. Arra is megtanítottak, hogy támaszkodjak azokra, akik hajlandók segíteni, és
sose legyek túl büszke segítséget kérni, mikor magam nem boldogulok.
Arra bátorítalak, hogy tégy te is így!
Akik passzolnak

A gondozóim csodás munkát végeztek az évek során és szerencsés vagyok, hogy barátokként az
életem részei maradtak, miután más munka után néztek. Közel mindegyikük korábban is barátom
volt, vagy olyasvalaki, aki hallott valahol beszélni és felajánlotta a segítségét. Mindig van velük
egyfajta betanulási időszak, ami sokszor igen szórakoztató.

Akik egy ideje velem vannak, gyakran mondják, hogy hamar elfeledkeznek hiányzó
testrészeimről és a rokkantságom lényegtelenné válik. Ez csodás. Minden szép és jó; kivéve
amikor az illető egyben a gondozóm is. Számtalan alkalommal megtörtént, hogy egy kezdő gondozótól vizet kértem, mire ő próbálta odaadni nekem a poharat. Ilyenkor az illető egy pillanatra
mozdulatlanná válik, tartja a poharat a levegőben és arra vár, hogy átvegyem tőle a kezemmel.
Aztán hirtelen belepirul, mikor ráébred:
Te jó ég! Épp egy pohár vizet akartam átadni egy kéz nélküli embernek! Mit képzeltem?
— Semmi gond — mondom ilyenkor. — Hozzászoktam.
Valószínűleg neked nincs szükséged szakképzett segítőre napi huszonnégy órán keresztül, heti hét
napon át. Ugyanakkor mindenkinek szüksége van egyfajta segítőre, akivel megoszthatja ötleteit,
aki mindig őszinte tanáccsal látja el, bátorítja, esetleg akire mentorként vagy példaképként tekint.
Szerénység és bátorság kell annak beismeréséhez, hogy nem tudod mindenre a választ és
segítségre van szükséged. Említettem korábban, hogy ha célod van és elkötelezted magad egy
álom iránt, mindig lesz néhány becsmérlőd. Szerencsére mások is színre lépnek — sokszor, mikor
a legkevésbé számítanál rájuk -, hogy erőt vagy útmutatást adjanak. Légy készen rájuk, mert ha
megismerkedsz velük, megváltoztatják az életedet.
Háromfajta segítő van, akik hatással voltak az életemre: mentorok, példaképek és útitársak.
A mentorok olyan emberek, akik már jártak ott, ahová szeretnél eljutni, de egyben támogatnak
és bátorítanak, osztoznak veled az álmaidban és igazán vágynak a sikeredre. A szüleid természetes
mentorok, de ha szerencsés vagy, találsz másokat is, akik felveszik ezt a szerepet az életed során.
Az egyik első mentorom anyám testvére, a nagybátyám, Sam Radojevic bácsi volt, aki a mai napig
Ausztráliában él csodás feleségével és gyerekeikkel. Vállalkozó szíve van, egy feltaláló
zsenialitásával bír és egy felfedező éleslátásával. Sam bácsi mindig nyitott volt az új
tapasztalatokra, és fiatal koromban bátorított, hogy szárnyakat bontsak. Mindig azt mondta, hogy
egyedül azok az igazi akadályok az életben, amiket magunk gördítünk az útba. Útmutatásával és
támogatásával bátorságot adott, hogy kiszélesítsem a látómezőmet.
Sok embert ismerek, akik a megbánás terhét cipelik egész életükben, de Sam bácsi sosem nézett
visszafelé. Ha hibát követ el, akkor is csak előre tör, a következő lehetőség felé
megzabolázhatatlan lelkesedéssel, akár egy gyerek, aki szerelmes az életbe.
Imád motorokat és bicikliket tervezni és építeni, de nem csak magának csinálja. Segített Victoria
kormányának elindítani egy programot, amiben nyugdíjasok régi bicikliket javítanak hátrányos
helyzetű gyerekeknek és felnőtteknek, akiknek egyébként nem telne kerékpárra. Több ezer
biciklit juttattak el a rászorulóknak a program keretében.
Sam bácsi mindig biztat engem, hogy én is inkább a jövőbe nézzek, és amiért nagyon hálás
vagyok, mindig hitt bennem, még akkor is, amikor én nem hittem magamban. Tizenhárom éves
voltam, amikor ezt mondta nekem: „Nicholas, egy napon még elnökökkel, királyokkal és
királynőkkel fogsz kezet rázni." Már akkor is úgy hitte, hogy Istennek nagy tervei vannak velem.
Micsoda remek ember mentornak!
Arra szeretnélek bátorítani, hogy nyújtsd ki a kezed a mentorod felé. Viszont tudd, hogy egy igazi
mentor több egyszerű szurkolónál. Egy mentor nem fél megmondani, ha úgy hiszi, hogy letértél
az útról. Akkor is hallgass rá, ha kritizál, nem csak akkor, amikor dicsér, hiszen a legjobbat akarja
neked.
Duncan Jurisic unokatestvéremre is felnéztem. Gyerekkoromban gyakran szégyelltem megkérni
valakit, hogy vigyen ki a vécére, amire ő csak ennyit mondott: „Ha ki kell menned, csak szólj
valakinek." Ő és a többi Vujicic unokatestvérem nem csupán a szeretetükkel támogattak, hanem
Duncan és az anyja, Danilka segítettek legyőzni a szorongásomat előadói karrierem korai
szakaszában. Az ő családjuk vezette az Australian Hospitality Group-ot Melbourne-ben

(körülbelül: Ausztrál Vendéglátók Egyesülete). Rengeteg bölcs és értékes útmutatást kaptam
tőlük.
A példaképek általában nem állnak olyan közel hozzád, mint a mentorok, de abban hasonlítanak
rájuk, hogy ők is voltak ott, ahová el szeretnél jutni. De általában a példaképeket messziről nézed,
figyeled a tetteiket, olvasod a könyveiket és követed a karrierjüket, ami példaként szolgál a
tiédhez. Ezek az emberek sokszor hírességek a szakterületeden, akiket a siker elismertté tett. Az
egyik régi példaképem, akivel mindig is találkozni szerettem volna, Billy Graham tiszteletes. Márk
evangéliumának (Mk 16, 15) szavai szerint él, ami engem is inspirál: „Menjetek el az egész világra,
és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek."
Kell, hogy legyen egy hely a mentorok és példaképek között az olyan embereknek, mint Vic és
Elsie Schlatter, akiket legalább évente egyszer meglátogattam életem majdnem minden évében.
Mindig arra ösztönöztek, hogy jobb keresztény és jobb ember legyek. Ausztráliában élnek, de
több mint hatvanöt templomot és missziót hoztak létre a dél-atlanti térség távoli zugaiban. Ok az
én példaképeim arra, hogyan lehet misszionáriusként segíteni az embereket. Csendben dolgoznak,
nem nagy nyilvánosság előtt és sosem döngetik a mellüket, mégis sok-sok léleknek tették jobbá
ezt a világot.
Kamaszkorában Elsie-nek látomása volt, amiben Jézus elé állt és ezt mondta neki: „Menj". Elsie
ebből azt a következtetést vonta le, hogy Isten akarata szerint misszionáriussá kell legyen egy
napon. Vic a General Electricnek dolgozott egy atomerőműnél, miután összeházasodtak, de ő és
Elsie emellett felekezetet is szerveztek és elkezdték megtervezni az első missziójukat — Pápua ÚjGuineába, egy kis törzsi társadalomba a dél-atlanti térségben, ahová eddig alig ért el a
kereszténység. Bármennyire is kis nemzet, hárommillió lakosa elképesztően sokszínű és több mint
hétszáz dialektust beszél.
Vic és Elsie beleszeretett a világnak azon zugába, és most Ausztrália északi partvidékén laknak,
ahonnan missziókat indítanak szerte a dél-atlanti térségbe. Azon felül, hogy saját könyveket írt a
vallásáról, Vic lefordította a szentírást pidzsin angolra és egyéb dialektusokra a bennszülött
törzseknek, akiket Elsie-vel segítenek.
Útitársakat találni egy kicsit nehezebb számomra, mivel az életem meglehetősen rendhagyó pályát
követett. Az útitársak általában ismerősök, kollégák és mások, akikkel hasonló célok felé haladsz
párhuzamos utakon. Akár riválisok is lehetnek, de barátságos riválisok. Úgy bátorítjátok és
támogatjátok egymást, hogy inkább a bőség, mint a szűkösség mentalitását gyakoroljátok.
Ha hiszel a bőségben, akkor úgy gondolod, elegendő isteni áldás van ahhoz — elég lehetőség,
boldogság és szeretet -, hogy jusson mindenkinek. Arra bátorítalak, hogy tedd magadévá ezt a
nézőpontot, mert akkor megnyílik előtted az út a többi emberhez. Ha úgy hiszed, hogy a világ
szűkölködik erőforrásokban és lehetőségekben, akkor az útitársakra veszélyforrásként fogsz
tekinteni, akik mindent elragadnak előled. A versengés egészséges lehet, mert ösztökél, és mindig
találkozni fogsz olyanokkal, akik azt szeretnék, amit te. A bőség mentalitásával abban hiszel, hogy
van elég jutalom mindenkinek, így a versengés sokkal inkább a legjobbra való törekvésről szól és
arról, hogy másokat is arra bátoríts.
A bőség mentalitása lehetővé teszi, hogy az útitársaiddal egymás mellett haladjatok a bajtársiasság
és kölcsönös támogatás szellemében. Barátságom Joni Eareckson Tadával úgy alakult, hogy
hasonló utat jártunk. Ahogy korábban már írtam, Joni már azelőtt is példaképem volt, hogy
ismertem volna, aztán mentorommá vált, aki segített beilleszkedni az Államokban, és most az
útitársam, aki bölcs tanácsokkal és együttérzéssel lát el.
Jackie Davison is sok szerepben volt mellettem, aki kamasz koromban a szomszéd utcában lakott.
Jackie házas volt és kicsi gyerekei voltak, de mindig időt szakított arra, hogy kiönthessem neki a
szívemet, jó és rossz gondolataimat. Elég közel volt hozzám korban ahhoz, hogy inkább bölcs

barátként tekinthessek rá, mintsem ítélkező felnőttként. Borzasztóan szeretem a családját és a
gyerekei nem-hivatalos nagy testvérévé váltam, aki segít nekik házit csinálni és lóg velük.
2002-ben nehézségeim támadtak az egyetemi tanulmányokkal és a magánéletemmel, ami nagyon
megterhelt és felkavart. Szakítottam a barátnőmmel, aki már régóta mellettem volt. Nagyon
kiszolgáltatott érzelmi állapotba kerültem, ezért elmentem Jackie-hez és a segítségét kértem a
történtek feldolgozásához. Kiöntöttem neki a szívem, de ő csak ült összetett kézzel és válasz
nélkül türelmesen hallgatott. Hirtelen leesett, hogy kipakolom elé minden érzelmi terhemet, de ő
nem reagál. Végül abbahagytam és azt kérdeztem:
— Szerinted mit tegyek?
Rám mosolygott és csillogó szemekkel csupán ennyit mondott:
— Adj hálát Istennek!
Feszült zavaromban azt kérdeztem:
— Ugyan miért adjak hálát neki?
— Csak imádkozz, Nick!
A padlóra meredtem és arra gondoltam: Csak ennyit tud mondani? Mintha megváltozott volna!
Aztán hirtelen leesett, hogy Jackie úgy értette, bízzak Istenben és hogy az Úr nem hagyott el
engem. A barátom azt mondta, hogy ne az emberi bölcsességben higgyek, hanem Isten erejében.
Hogy hagyjam a dolgot Istenre és köszönjem meg neki, akkor is, ha úgy érzem, nincs miért
köszönetet mondani. Hogy köszönjem meg előre Istennek az áldást, ami ebből származik majd.
Jackie-nek erős hite van és mindig emlékeztet rá, hogy ha zavarodottnak vagy sértettnek érzem
magam, hagyjam csak Istenre, hisz neki terve van mindannyiunk számára.
Életkalauzok

Ezek az „idegenvezető" kapcsolatok nem mindig könnyedek. Ami azt illeti, kellenek olyan
emberek az életedbe, akik szembesítenek a valósággal, vagy akár fenéken is billentenek.
Olyanok, akik törődnek veled eléggé ahhoz, hogy valóban elgondolkozz azon, mit is cselekszel,
hová tartasz, mit akarsz elérni és mi a következő lépés.
Mikor eldöntöttem, hogy előadó leszek, aki hitre buzdítja az embereket, megosztottam ezt a
családommal és közeli barátaimmal. Sokan aggódtak miattam, a szüleimet is beleértve. Az
Apostoli Keresztény Egyház, aminek a tagja vagyok, sok misszionáriust küldött útjára az évek
során. Árvaházakat építettek és segítették a rászorulókat. Mikor elmondtam a szüleimnek, hogy
más felekezetek előtt szeretnék beszélni a hitemről szerte a világon, aggódni kezdtek az
egészségemért és kétségeik támadtak afelől, hogy vajon valóban ezt az utat szánta-e nekem az Úr.
Meghallgattam őket, mert tudtam, hogy a javamat akarják. Tégy te is így, ha az álomcsapatod
véleményt nyilvánít a terveidről, különösen akkor, ha azt szeretnéd, hogy továbbra is melletted
játsszanak! Becsüld meg őket és gondosan fontold meg tanácsaikat! Természetesen nem kell
elfogadnod őket, de tiszteld bennük a törődést, hogy véleménnyel és tanáccsal látnak el akkor is,
ha azok nem kedvedre valók.
Tiszteletben tartottam a szüleim véleményét, de úgy éreztem, Isten evangelistának szánt engem,
így a küldetésem az volt, hogy szót fogadjak, legyek türelmes és imádkozzak, hogy ők is erre a
belátásra jussanak. Isten kegyelméből nemcsak a szüleim, hanem a hitközösség is elfogadta a
hivatásomat. A templomunk vezetői mögém álltak és kineveztek a felekezet első evangelista
lelkipásztorának.
Nincs rá garancia, hogy mindenki segíteni akar téged, akivel csak összehoz a sors. Sokan
egyenesen elbátortalanítanak. Lehet, hogy jó szándék vezeti őket és jó okuk van az aggodalomra.

A szüleim félelmei nem voltak légből kapottak, de imádkoztam érte, hogy a hitük legyűrje
kétségeiket.
A szülők és gyermekeik sokszor kénytelenek megegyezni vagy összekülönbözni, hogy tovább
léphessenek. Ugyanez igaz az álomcsapatod tagjaira is. Lehet, hogy rosszul sülnek el a terveid.
Lehet, hogy jól. Végül nem az a fontos, hogy igazad volt-e.
Hálás vagyok, amiért a szüleim és én tiszteletben tudjuk tartani egymás véleményét és döntéseit.
Isten kegyelméből a kapcsolatunk kiállta a próbát, és végül még erősebbé is vált mély szeretetünk
és kölcsönös tiszteletünk által. Ha nem beszéltünk volna ilyen nyíltan az érzéseinkről, az
eredmény talán nem lett volna ennyire pozitív.
Rendszeresen jártam a gyülekezet templomába, ahol mindent megtettem, hogy segítsem a
fiatalokat. Ugyanakkor igyekeztem eljutni más templomokba is és egyre szélesebb körben
kiterjeszteni a tevékenységem. Örömmel mondhatom, hogy sok fiatal került jobb kapcsolatba
Istennel, és ezért hála neki.
Apám és anyám együtt imádkoztak velem és értem azon a napon 2008-ban, amikor hivatalosan
evangelistává neveztek ki, és ez az élmény magasabb szintre emelte kölcsönös szeretetünket és
megbecsülésünket. A szüleim tudták, hogy eltökéltem magam az Úr szavának terjesztésére. Sosem
felejtem el, ahogy az egész gyülekezet előtt mind értem imádkoztak. El kell mondanom, hogy a
szüleim a legerősebb támogatóim, és sokkal inkább igazuk volt az életem fontos döntését illetően,
mint amennyit tévedtek.
Sose vedd félvállról a kapcsolataidat, különösen a legközelebbi családtagokat! A jutalom egész
életre szól.
Szánd rá az időt és gondolkodj el magadon, társas készségeiden, kapcsolataid minőségén és azon,
mit teszel értük. Megbízhatóak? Megbízol a hozzád legközelebb állókban? Olyan emberek
vesznek körül, akik érdekeltek a sikereidben? Becsülöd őket? Te is teszel annyit a kapcsolatba,
mint amennyit kiveszel belőle?
Ahányszor csak együtt nevetek a családommal és élvezem a társaságukat, eszembe jut, hogy
ezekért a pillanatokért érdemes élni. Szeretném valahogy meggyőzni őket, a San Diegó-i
tengerpart jobb az ausztrál partoknál, hogy a közelben lehessenek. Légy közel szeretteidhez
amennyire csak lehet!
A kapcsolataid minősége hatalmas jelentőséggel bír az életed minőségére, úgyhogy jól becsüld
meg őket! Ne vedd őket természetesnek!
A Bibliában ez áll: „Két ember jobb az egynél, hiszen többre jutnak: ha az egyik elesik, a barátja
felsegíti. De irgalom annak, aki elesik és nincs ki felsegítse!"

10. EGYENLŐ ESÉLLYEL ÖLELNI
Joshua és Rebekah Weigel díjnyertes filmesek Los Angelesből, akik inspiráló és szórakoztató
filmeket készítenek. Sohasem találkoztam velük, de miután megnézték az egyik videómat, úgy
döntöttek, írnak egy történetet velem a főszerepben. A forgatókönyv írása közben Wiegelék
többször is megpróbálták felvenni velem a kapcsolatot különböző csatornákon, de nem tudtak
elérni, mert épp előadókörúton voltam. Aztán egy vasárnap összefutottak egy barátjukkal, Kyle-lal
egy Westlake Village-i templomban.
— Mit csinálsz mostanában? - kérdezték Kyle-t.
— Egy Nick Vujicic nevű pasas gondozójaként dolgozom — válaszolta.
Joshua és Rebekah természetesen alaposan meglepődtek.

Nem semmi, ugye? Csodás lehetőség. Milyen gyakran történik meg, hogy két eltökélt filmes
forgatókönyvet ír valakinek, akivel még sohasem találkoztak, aztán megkeresik és felajánlják,
hogy filmet készítenek vele? Fantasztikus, nem? Akár egy valóra vált álom.
Hagytál már ki remek lehetőséget azzal, hogy nem tudtad összeszedni magad?
Nézted már kétségbeesetten, amint valaki berohan egy ajtón, amiről te nem vetted észre, hogy
nyitva áll? Tanulj ezekből a tapasztalatokból és szedd össze magad! Walter Chrysler, a Chrysler
autógyár alapítója egyszer azt mondta, hogy sokan azért nem viszik semmire az életben, mert
mikor a lehetőség kopogtat az ajtajukon, ők épp a hátsó kertben vannak és négylevelű lóherét
keresnek. Egyesek lottószelvényekbe fektetnek nagy pénzt ahelyett, hogy a jövőjükbe tennék.
Fektess be a jövődbe kemény felkészüléssel, kötelezd el magad a céljaidnak és várd ki a pillanatot,
amit megragadhatsz.
Ha úgy érzed, hogy sosincs egyetlen lövésed sem, talán azért van így, mert meg sem töltötted a
pisztolyod, és nem állsz készen a tüzelésre. Felelős vagy a saját sikeredért. Ragadd meg a
felelősséget azáltal, hogy felkészíted magad a legjobb formádra! Mikor elérsz a megfelelő helyre,
az áttörés is eljön. Ha magasan hordod az orrod vagy önsajnálatba merülsz, ne lepődj meg, ha nem
kérnek fel táncolni. Higgy magadban (mondtam már korábban is, nem?); higgy az élet
lehetőségeiben; higgy a saját értékeidben! Ha úgy hiszed, nem vagy méltó a szárnyakra, akkor
sohasem fogsz repülni.
Erőltesd meg magad! Piszkold be a kezed! Görnyedj a könyvek fölé! Thomas Edison szerint a
lehetőséget gyakran azért szalasztjuk el, mert overallt visel és munkának tűnik. Készen állsz rá,
hogy megtedd, amit tenni kell?
Be kell vallanom, hogy amikor Weigelék először megkerestek, alig figyeltem fel erre a nagyszerű
lehetőségre. Kyle annyira lelkes volt. Próbált mesélni filmes barátairól és a projektről, amit nekem
készítettek, de félresöpörtem!
Szegény Kyle csak annyit tudott mondani, hogy „van pár barátom, akik filmet szeretnének
készíteni..." mielőtt a szavába vágtam.
— Kyle, sok a dolgom, nincs időm beszélni a barátaiddal — mondtam nyűgösen.
Akkoriban sokat utaztam és fáradt, ingerült voltam. Plusz ami még furcsább, pár hónappal
korábban megjártam egy másik filmes ötlettel. Hónapokig izgatott az a film (egész estés lett
volna!), miután hallottam a történetét nagy vonalakban. Aztán megkaptam a forgatókönyvet. A
producerek azt akarták, hogy játsszak el egy mocskos képű, bagót rágó karaktert, aki az ideje java
részét egy krumpliszsákban tölti valakinek a vállán.
Nem szerettem volna ilyen szereppel kezdeni filmes karrieremet, és befejezni sem. Így hát nemet
mondtam. Nem minden lehetőség érdemes arra, hogy megragadjuk. Az ember maradjon hű az
értékeihez és építse be őket hosszú távú céljaiba. Milyen nyomot szeretnél hagyni másokban? Mit
szeretnél, hogyan emlékezzenek rád? Nem akartam, hogy az unokáim egyszer felfedezzenek egy
DVD-filmet, amiben Nick nagypapa szitkozódik, bagós nyál folyik az állán és degeneráltként él.
Úgyhogy köszöntem szépen az első filmes felkérésem.
Tetszett az ötlet, hogy filmben szerepeljek, de nem akartam feláldozni az értékeimet miatta. Te is
szembesülhetsz hasonló döntésekkel. Légy erős! Ragaszkodj az elveidhez, de ne kövesd el azt a
hibát, amit én tettem ebben az esetben. Mikor bezártam azt az első ajtót, az elmémet is bezártam a
lehetőség előtt. Ezért torkoltam le szegény öreg Kyle-t gondolkodás nélkül, mikor olyan lelkesen
felvezette nekem a Wegiel-film ötletét. Nem láttam a jövőt, mert a visszapillantóba bámultam.
Nagy hiba volt.
Szerencsére Weigeléket nem volt ilyen könnyű lerázni. Megkérték egy másik barátjukat, hogy
vegye fel a kapcsolatot a médiaigazgatómmal, aki elolvasta a forgatókönyvet, tetszett neki és elém
tette. Mikor én is elolvastam, rájöttem, hogy bocsánatkéréssel tartozom Kylenak. Weigelék
forgatókönyve a hitről és megváltásról szólt, melyek oly kedvesek a szívemnek.

Egyébként is, ki játszhatta volna el jobban a szerepet? Főleg, hogy a számomra kreált karakter
neve ez volt: Will, a végtag nélküli ember. A film kezdetén Will morcos és depressziós fazon, akit
egy szedett-vetett cirkuszban mutogatnak látványosságként. Aztán, hála az emberi jóindulatnak,
meghívják egy sokkal jobb cirkuszi társulatba, ahol egy szenzációs ugrószám sztárja lesz.
Elolvastam Weigelék lenyűgöző forgatókönyvét és rájöttem, hogy ideje felemelni a hátsóm és
munkához látni. Köszönetet mondtam Kyle-nak és megkértem, szervezzen találkozót
Weigelékkel. Innen minden gyorsan ment. Találkoztunk. Összebarátkoztunk. Aláírtam a
szerződést. A lelkesedésem egyre nőtt, mikor megtudtam, hogy több tapasztalt színész már
szerepet vállalt a filmben.
Alacsony költségvetésű, gyors ütemtervű projekt volt, így csak egy hetet kellett felszabadítanom a
naptáramban, hogy felvegyük a jeleneteimet. Olvasd el a kritikákat, ha tudni szeretnéd, van-e
jövőm a sóbizniszben, de a Pillangócirkusz megnyerte a százezer dolláros fődíjat a Doorpost Film
Project-tői, amely tehetséges filmkészítőket támogat.
A mi kis filmünket, amit megtalálsz a www.thedoorpost.com webcímen, több mint száz hasonló
témát feldolgozó alkotás közül választották ki. A Doorpost-fődíj jókora hírt kavart a filmnek, és
Weigelék azt tervezik, hogy egész estés filmet forgatnak belőle.
Lehet beleugrok abba a projektbe is. Végül is nem sok színész van, aki eljátszhatná egy végtag
nélküli ember szerepét, aki tud úszni és tökéletes ausztrál akcentusa van!
Felvétel indul!

A világmindenség megjutalmazza a tetteket. Cselekszel vagy kikapsz. Te mozgatsz dolgokat, vagy
téged mozgatnak. Ha nincs meg, amit szeretnél, gondolkodj el azon, hogy akár létre is hozhatod
azt. Isten megvilágítja az utat. Életed nagy lehetősége, az álmaidra nyíló ajtó nyitva áll. Bármelyik
pillanatban megláthatod az utat, ami célt ad neked. Légy készen rá! Tégy meg mindent, amit meg
kell tenned! Tanulj meg mindent, amit tudnod kell! De ha senki sem kopogtat, lehet, hogy neked
kell benyitnod néhány ajtón, mielőtt rátalálnál a neked tetsző életre.
Ne légy rest szembenézni a világgal és megragadni a pillanatot. A karrierem korábbi szakaszában,
mielőtt a hátam fájni kezdett volna, minden beszéd után felajánlottam, hogy aki akar, öleljen csak
meg. Nagy meglepetésemre sokan sorba álltak, hogy megosszanak velem néhány halk szót és egy
kis ölelést. Azon döbbentem meg, hogy mindegyikük valami egyedivel szolgált nekem, amit, akár
egy ajándékot, hazavihettem a találkozás után. Ugyanez igaz a lehetőségekre is. Sok lehetőség nem
tűnik valami jónak eleinte, de aztán aranyként ragyog, mikor megragadod.
Áttörés

Miután felépítetted a céljaidat, jókora adag reményt gyűjtöttél össze, hitet, önbizalmat, pozitív
hozzáállást, bátorságot, kitartást, alkalmazkodó készséget és jó kapcsolatokat, még mindig nem
dőlhetsz hátra, hogy várd a nagy áttörést. Meg kell ragadnod minden cérnaszálat, hogy kötelet
fonhass belőlük, amin felmászhatsz. Időnként megesik, hogy a szikla, ami az utadba zuhant, rést
hagy maga után, amin keresztül magasabbra juthatsz. Viszont bátornak és eltökéltnek kell lenned,
hogy fel is mássz oda.
Az egyik mottónk a Life Without Limbs-nél (Élet Végtagok Nélkül Alapítvány): „Új nap, új
lehetőség." Ez a mottó nem csak a falon lóg bekeretezve, hanem minden nap igyekszünk eszerint
élni. Dr. Cara Barker pszichológus és vezetési tanácsadó ebből indult ki, amikor ezt írta a Huffington
Post blogra: „Nick Vujicic élő példája annak, hogy lehetséges megnyitni a szíveket és inspirációt

sugározni egy olyan helyzetből, amit a legtöbben debilitálónak találnánk. Vujicic igazi hősként
lehetőséget lát ott, ahol az emberek nagy része csak zsákutcára lelne."
Igazán megtisztelnek a szavai. Gyerekként sokszor nagyon nehéz volt elképzelni, hogyan
tarthatna engem bárki is hősnek vagy példaképnek. Aztán rájöttem, hogy hiába bosszankodom
amiatt, hogy mim nincs és mire nem vagyok képes, ez csak eltaszítja tőlem az embereket, viszont
ha keresem a lehetőséget mások megsegítésére, akkor magamhoz vonzom őket.
Megtanultam, hogy ne várjak egy helyben, hanem törekedjek és érjem el magam az áttörést,
hiszen az egyik a másikhoz vezet. Ahányszor beszédet tartok, részt veszek egy rendezvényen vagy
ellátogatok a világ valamely részébe, emberekkel találkozom, új szervezetekkel ismerkedek meg és
információt gyűjtök, ami új lehetőségeket nyit meg.
Álruhába bújt áldás

Ahogy azt Dr. Barker helyesen megjegyezte, amint a fizikai állapotomról inkább arra kezdtem
figyelni, hogy milyen lehetőségeket nyitnak meg előttem, az életem drámai fordulatot vett. Te is
képes vagy ugyanerre. Ha én képes vagyok belátni, hogy az Istentől való testem sok szempontból
csodálatos ajándék, akkor te is beláthatod, hogy talán a te áldásod is álruhába bújt. Talán éppen
abból a forrásból ered, amit a legnagyobb gyengeségednek tartasz.
Mindez nézőpont kérdése. Az élet elől nem lehet elbújni. Úgyis kapni fogsz pofonokat. Néha
akkorát, hogy kómába zuhansz, de a többitől általában csupán mérges leszel és szomorú. Én
tudom, velem is sokszor megesett.
Ugyanakkor arra szeretnélek biztatni, hogy hagyj fel a bánattal és keserűséggel. A hullám vagy
maga alá temet, vagy a tetején lovagolva kijutsz a partra. Ugyanilyen módon a kihívások mélybe
taszíthatnak vagy a magasba emelhetnek. Ha lélegzethez jutsz, légy hálás érte! Használd ezt a
hálát, hogy a depresszió és keserűség felé emelkedj! Egyik lépés a másik után, végy fokozatosan
lendületet és alakítsd úgy az életed, ahogy szeretnéd.
Testi fogyatékosságom arra kényszerített, hogy legyek bátor, mikor felnőttekkel és gyerekekkel
beszélek. Az is igaz, hogy a fogyatékosságom miatt összpontosítottam a matematikára, így mindig
volt egy szakma, ahová visszatérhettem, ha a beszélés nem jön be. Úgy hiszem, a fizikai
állapotomból adódó csalódások egy része is hasznomra vált azzal, hogy megértőbb lettem
másokkal. Hasonló módon a kudarcaim fényében sokkal jobban megtanultam értékelni a
sikereimet és sokkal empatikusabbá váltam azokkal, akik nehézségekbe ütköznek vagy kudarcot
vallanak.
Felmérni a helyzetet

Vedd figyelembe, hogy nem minden lehetőség egyenlő. A fejezet elején megírtam, hogyan
fogadtam el az első filmszerepem, miután visszautasítottam egy előző ajánlatot...
Ha megnézed a Pillangócirkuszt, látni fogod, hogy a karakterem, Will eleinte nem valami szimpatikus
alak.
Ami azt illeti, elég visszataszító, mivel keserűség és kétségbeesés lakik a szívében.
Mégis elfogadtam a szerepet, mert Will változáson megy keresztül, melynek folyamán levetkőzi
nyomorát és dühét. Akár csak a tüskés hernyó, ami szárnyaló lepkévé alakul, Will lassan levedli
bizalmatlanságát és kételyeit, míg végül szeretetteljes, inspiráló személlyé válik.
Az szeretném, hogy ilyennek ismerjenek a Földön. Te mit szeretnél? A korábbi fejezetekben már
volt szó a cél fontosságáról. Amikor ajánlatokkal és áttörésekkel szembesülsz, vagy te magad
teremted meg őket, mindig gondolkozz el azon: „Egyezik ez a célommal és az értékeimmel?"

Mitől lesz jó egy lehetőség? Bármitől, ami közelebb visz téged egy lépéssel az álmodhoz.
Természetesen különböző fajta lehetőségek vannak. Lehet, hogy a barátaid elhívtak tegnap este
berúgni. Vagy játszhattál volna videojátékokkal ahelyett, hogy felkészülsz egy találkozóra a
munkahelyeden, vagy könyvet olvasnál, hogy élesítsd az elméd. A lehetőségek közül való
választásaid határozzák meg az életminőséged.
Figyelj oda erre! Dolgozz ki értelmes és szigorú követelményeket annak megítélésére, hogyan
használod fel az időd és energiád. Ne annak alapján dönts, hogy mi esik jól az adott pillanatban,
hanem hogy mi szolgálja leginkább távlati céljaidat. Mérd fel a választási lehetőségeket
értékeidhez és elveidhez képest. Én Nick nagypapa szabályát használom.
Vajon az unokáim büszkék lesznek-e erre a döntésemre, vagy azt fogják hinni, hogy a nagypapi idő előtt szenilis lett?
Ha fegyelmezett, formalizált folyamatot kell készítened a lehetőségeid felmérésére, ülj le a
számítógép elé. vagy fogj papírt és ceruzát, és készíts egy Értékelő Munkalapot. Minden adott
lehetőség mellé írd fel a pro és kontra érveket, hogy eldönthesd, milyen viszonyban állnak az
értékeiddel, elveiddel és céljaiddal az életben. Aztán próbáld elképzelni, mi történne, ha belépnél
azon az ajtón, vagy bezárnád.
Ha még mindig gondot okoz a döntés, vidd el a munkalapot egy mentorodhoz vagy barátodhoz,
aki hisz benned és a javadat akarja. Beszéljétek át a pro és kontrákat és hallgasd meg a véleményét.
Légy nyitott, de tartsd azért észben, hogy tiéd a felelősség. A te életedről van szó. Te fogod
begyűjteni a jutalmat vagy megfizetni az árat, úgyhogy dönts bölcsen!
Készen állsz?

Az időzítés is fontos tényező, mikor a lehetőségeket mérlegeled. Olykor, különösen fiatal
korunkban kísértő lehetőségekkel szembesülünk, de az időzítés nem megfelelő. Nem kéne
elfogadnod olyan állást, amire nincs képesítésed és nem készültél fel, ahogyan egy luxusnyaralásba
sem ugranál bele úgy, hogy nem engedheted meg magadnak. Túl magas árat kellene fizetned.
Túl sokáig tartana helyretenni a dolgokat.
Az egyik legnagyobb hiba, amit előadói karrierem során elkövettem, az volt, mikor elfogadtam
egy meghívást akkora közönség elé, amilyenre még nem voltam felkészülve. Nem arról van szó,
hogy ne lett volna mit mondanom, egyszerűen nem szerveztem meg jól az anyagot egy ekkora
előadáshoz és nem voltam még elég jó előadó. Az lett a vége, hogy nem volt elég önbizalmam
hozzá.
Végig csak hebegtem és habogtam. Az emberek kedvesek voltak hozzám, de elszúrtam. De
tanultam a hibámból, talpra álltam és megtanultam, hogy csak olyan kivívásokat fogadjak el,
amire fel vagyok készülve. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne vesd magad rá egy olyan
ajánlatra, ami fejlődésre kényszerít. Olykor felkészültebbek vagyunk, mint gondolnánk. Ilyenkor
néha Isten ad nekünk egy lökést, amivel a helyzet felé emelkedünk és nagyot lépünk az álmunk
felé. Az American Idol, a híres tévéműsor erre a koncepcióra épül. Az epizódokat nézve láthatod,
hány ifjú versenyző törik meg a nyomás alatt vagy ismeri fel, hogy egyszerűen nem áll készen rá,
hogy sztár legyen. Ugyanakkor időről időre kiemelkedik egy-egy igazi tehetség és virágot bont a
műsor hatalmas nyomása alatt. Néhány, mint Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Chris
Daugherty és Kelly Clarkson sikeres karrierbe kezdtek a műsor nyomán.
Gondosan mérlegeld a lehetőségeidet és fontold meg, mely lépések visznek közelebb a céljaidhoz,
és melyik lépcsőfokon csúszhatsz vissza. Akárcsak én az első filmes ajánlatommal, te is
szembesülhetsz olyan lehetőségekkel, amelyek rövidtávon jók lehetnek, de hosszú távon nem
egyeznek az elképzeléseiddel. A ma hozott döntéseidet magaddal viszed a holnapba. A fiatalok
sokszor ugranak bele párkapcsolatokba anélkül, hogy fontolóra vennék, vajon megfelelne-e nekik

az adott személy hosszú távon. Sok emlékeztetőt kapunk arról, mennyire ügyelnünk kell a
biztonságunkra az Interneten, legyen szó pénzügyekről, nyilvános hírünkről vagy a
magánéletünkről. Gyakran halljuk, hogy érdemes abból kiindulni, hogy minden fénykép és videó,
amin szerepelsz, minden leveled, minden blogbejegyzésed és minden hozzászólásod felbukkanhat
egy webes keresés eredményeként, és talán túl is élnek téged. Ahogyan a gondolkodás nélkül
posztolt online tartalmak is visszaüthetnek, ugyanez igaz az életünkre is, mikor döntéseket
hozunk az elénk táruló lehetőségekkel kapcsolatban. A döntéseknek vannak hosszú távú
következményei, amelyek segíthetnek vagy károdra lehetnek. A rövid távú előnyök kecsegtetők
lehetnek, de mi a helyzet a hosszú távú következményekkel?
Állj hátrébb és vess egy pillantást a teljes képre! Jusson eszedbe, hogy sokszor tesznek próbára
minket, de az élet nem próbatétel. Az élet maga a lényeg. A mindennapos döntéseid határozzák
meg az egész életed minőségét. Óvatosan gondolj át mindent, majd vizsgáld meg a megérzéseidet
és a szívedet. Ha a megérzéseid azt mondják, hogy rossz ötlet, hallgass rájuk. De ha a szíved azt
mondja, vesd rá magad egy lehetőségre — ami egyezik az értékeiddel és hosszú távú céljaiddal —,
akkor ne habozz! Be kell vallanom, még mindig előfordul, hogy annyira fellelkesülök egy
ajánlattól, hogy libabőrös leszek és azonnal rá akarom vetni magam. De ilyenkor nagy levegőt kell
vegyek és bölcsességért imádkozni, hogy a jó döntést hozzam meg.
A megfelelő hely

Ha a képességeidhez mérten teljesen felkészítetted magad, de egyetlen ajtó sem tárult ki, akkor
érdemes lehet más helyen próbálkozni, vagy más képességeket kamatoztatni. Ha világbajnok
szörföző akarsz lenni, akkor Alaszka nem biztos, hogy a megfelelő hely neked, ugye? Olykor
lépned kell, hogy elkapd az áttörést. Évekkel ezelőtt ráébredtem, hogy ha világméretű szónoki
karriert szeretnék, el kell költöznöm Ausztráliából az Egyesült Államokba. Szeretem Ausztráliát.
A családom java része most is ott él. De egyszerűen túlságosan kiesik és nem kínál akkora
közönséget és annyi lehetőséget, mint amire az Államokban bukkantam.
Azután is meg kellett dolgoznom az áttöréseimért, miután az Egyesült Államokba érkeztem. Az
egyik legjobb lépés az volt, hogy elkezdtem keresni olyanok társaságát, akik hozzám hasonlóan
előadtak és másokat bátorítottak. Felmérések szerint a legtöbb ember szakmabeliektől, kollégáktól
és ismerősöktől szerez tudomást munkalehetőségekről. Hasonlóan működik ez a többi
lehetőséggel is; előbb értesülsz róluk szóbeszédből, mint más forrásokból. Ha szerelmet, munkát,
befektetést keresel, vagy egy helyet, ahol segíthetsz és megoszthatod a tudásod, elébe mehetsz az
áttöréseknek azáltal, hogy csatlakozol szakmai szervezetekhez, helyi klubokhoz, az ipari
kamarához, felekezethez, jótékonysági vagy szolgáltató egyesületekhez. Természetesen sok hely
az Interneten kifejezetten arra készült, hogy kapcsolatokat teremthess közösségi oldalakon, mint a
Twitter, Facebook, Linkedln, Plaxo és a többiek. Minél nagyobb körnek vagy a tagja, annál
nagyobb eséllyel találsz nyitott ajtót az álmaidra.
Ne korlátozd magad azokra a személyekre, szervezetekre és weboldalakra, amelyek az érdeklődési
köröddel kapcsolatosak. Mindenki ismer valakit, aki ismer valakit. Úgyhogy lépj kapcsolatba
olyanokkal is, akik lelkesek és eltökélték magukat egy álom iránt, akkor is, ha a céljuk különbözik
a tiédtől. Szeretem a lelkes embereket, mert mágnesként vonzzák a lehetőségeket.
Másrészt viszont ha olyan emberek tömegével töltöd az időd, akik nem osztoznak az álmaidban
vagy nem segítenek eltökélten az életed jobbá tételében, azt tanácsolom, hogy keress új barátokat.
Azok, akik kocsmákban, éjszakai klubokban és játéktermekben lógnak, csak ritkán szárnyalnak
magasan.

Ha nem vonzod azokat az ajánlatokat és lehetőségeket, amikre törekszel, talán érdemes magasabb
pozícióba helyezned magad tovább tanulással. Ha nem tudsz bekerülni a főiskolára vagy
egyetemre, tornázd magad fentebb más ingyenes, vagy más oktatási intézményekben. Több
ösztöndíj és pénzügyi segélyprogram létezik, mint gondolnád, ezért ne hagyd, hogy a költségek
eltántorítsanak. Ha már van egy diplomád, jó ötlet lehet továbbvinni mesteri vagy doktori
fokozatra, esetleg szélesítheted a lehetőségeidet azzal, hogy csatlakozol szakmai szervezetekhez,
fórumokhoz és Internetes közösségekhez. Mindig tartsd észben, hogy ha nem jön magától az
áttörés, akkor olyan helyre kell menned, ahol rád találhat, vagy te találsz rá.
A megfelelő idő

Albert Einstein azt mondta, hogy minden nehézség közepén lehetőség lakozik. A gazdasági válság
sok millió embert tett munkanélkülivé. Megszámlálhatatlanul sokan veszítették el az otthonukat
vagy megtakarításaikat. Mi jó sülhet ki a nehéz időkből?
Több nagy cég is gazdasági visszaesés és válság idején kezdte meg üzleti tevékenységét, többek
között a Hewlett Packard, Wrigley Gum, UPS, Microsoft, Symantec, Toys R Us, Zippo Lighters és
a Dominó's Pizza. Ezen társaságok alapítói sokszor új lehetőségeket kerestek a vásárlói igények
kielégítésére, mivel a korábbi üzleti modellek kudarcot vallottak a gazdasági nehézségek között.
Megragadták a pillanatot és létrehozták a saját üzleti módszereiket.
A 2006-2009 közötti válság kétség kívül súlyos és hosszan tartó következményekkel járt rengeteg
család és vállalkozás számára. Ugyanakkor sokan, akiket kirúgtak a nagy cégektől és régi
munkahelyükről, saját vállalkozásba kezdtek, visszatértek az oktatásba magasabb képesítésért,
vagy végre nekiláttak megvalósítani régi álmaikat, mint például nyitni egy pékséget, elindítani
egy kertészeti vállalkozást, zenekart alapítani vagy könyvet írni.
Sok ezer újságírót is leépítettek a válság idején. A recesszió különösen keményen érintette az ő
gazdasági szektorukat, mivel az újságok már évek óta vesztésre álltak a hirdetési piacon az olyan
online cégekkel szemben, mint például a Craigslist.com. Érdekes volt látni a korábbi újságírók
reakcióját, akik annyira büszkék a kreativitásukra és leleményességükre. Többet is ismerek, akik
új karrierbe kezdtek a PR területén, nonprofit szervezeteket alapítottak vagy áttértek az Internetalapú újságírásra és blogolásra. Egyik kedvenc példám egy főszerkesztő, aki otthagyta zsugorodó
kaliforniai újságját a válság idején és egy sikeres válságkezelő társaság alelnökévé vált, ami
hanyatló cégek csődkommunikációját tervezi meg.
Ez a fogj pár citromot és csinálj limonádét mentalitás, ami arról szól, hogy az ember panaszkodás helyett
inkább a probléma kreatív megoldására koncentrál. Rugalmasnak kell lenned, eltökéltnek, és
készen a potenciálisan kedvezőtlen helyzet kedvezővé fordítására. Az egyik nagy amerikai
üzlethálózat ennek szellemében arra tanítja eladóit, hogy a vásárlói panaszokra úgy tekintsenek,
mint remek alkalmakra a vásárlókkal való kapcsolatuk javítására.
Az egész újrakeretezés kérdése. Én is mindig ez teszem, ha az időbeosztásom meghiúsul. Ilyenkor
azt mondom magamnak: „Isten nem pocsékolja az idejét, nyilván az enyémet sem". Más szavakkal
ez azt jelenti, hogy a végén úgyis úgy alakul, ahogy a legjobb. Igazán hiszek ebben és tégy te is így!
Tedd magadévá ezt a filozófiát és figyelj! Többször láttam már, hogy beigazolódott.
Épp időben

Néhány évvel ezelőtt a gondozóm társaságában az ország túlsó végébe repültem. A repülőtéren
voltunk és a járatunk késett (nem meglepő). Mikor végre a gépen ültünk és a kaputól taxiztunk a
kifutópálya felé, kinéztem az ablakon és láttam, hogy füst száll fel az egyik turbinából.

Egy szirénázó tűzoltókocsi húzott oda mellénk. Tűzoltók ugráltak le róla és habbal oltották el a
lángoló turbinát. Egy kisebb motortűz miatt kiürítjük a repülőgépet.
Hát, ez van, gondoltam. Az égő turbina nem jó dolog. Az viszont nem rossz, hogy még a földön
voltunk a „kisebb motortűz" idején. Sok utastársam hangosan és mérgesen panaszkodott, mikor
bejelentették, hogy a járatunkat újabb két órával elhalasztották.
Annak ellenére, hogy megúsztunk egy lehetséges tüzet, a repülés ideje alatt kicsit nehezemre esett
fenntartani pozitív hozzáállásom, mivel elég szoros volt az utazási tervünk.
Jusson eszedbe, Isten nem pazarolja az időt, mondtam magamnak. Ekkor jött egy újabb bejelentés: egy
másik kapunál vár ránk egy gép, ami azonnal fogad minket. Jó hírek!
A másik beszállókapuhoz siettünk, felszálltunk a gépre és helyet foglaltunk az utazáshoz.
Megkönnyebbültem, míg észre nem vettem, hogy a mellettem ülő hölgy halkan sír.
- Tehetek valamit önért? - kérdeztem.
Elmesélte, hogy a tizenöt éves lányát akarja meglátogatni, aki életveszélyes állapotba került egy
rutinműtét után. Mindent megtettem, hogy megvigasztaljam. Majdnem az egész úton
beszélgettünk. Még egy mosolyt is sikerült kihúzni belőle, mikor elmesélte, hogy tart a repüléstől.
- Foghatja a kezem, ha az segít - ugrattam.
Mikor leszálltunk, köszönetet mondott, amiért megnyugtattam. Válaszul mondtam, örülök, hogy
végül mellé kerültem a repülőn annyi késés és átszállás után.
Isten aznap sem vesztegette az időmet. Tudta, hogy mit csinál. Odaültetett az asszony mellé, hogy
segítsek neki a bánatával és félelmeivel megküzdeni. Minél többet gondolkoztam ezen, annál
jobban örültem, hogy segíthettem neki azzal, hogy meghallgattam.
Kreatív képzelet

Egy szeretett személy elvesztése, egy megszakadt kapcsolat, pénzügyi veszteségek és betegségek
mind megtörhetnek minket, ha hagyjuk, hogy erőt vegyen rajtunk a szomorúság és kétségbeesés.
Egy módja annak, hogy átverekedjük magunkat a hasonló kihívásokon az, ha odafigyelünk a jó
dolgokra akkor is, ha látszólag csak rossz dolgok történnek. Így éreztem akkor is, amikor
találkoztam Glennis Siversonnal a Pillangócirkusz forgatásán. Habár Orlandóban él, Glennis
Kaliforniába utazott, hogy elvállalja a fényképezési munkát, amire a rendezők és barátai,
Weigelék kérték fel. Glennis díjnyertes fényképész, aki magazinoknak, cégeknek, újságoknak és
weboldalaknak is dolgozik. Ezen kívül portrékkal és természetfotózással is foglalkozik. Imád
fényképezni. Ez a szenvedélye.
Mégis húsz éven keresztül Glennis személyzeti munkát csinált nagy cégeknél. A válság idején
veszítette el „biztonságos" munkahelyét. Arra használta fel ezt a fenéken billentést, hogy
lendületet adjon neki a szenvedélye beteljesítéséhez. Teljes munkaidejű fényképész lett.
— Úgy gondoltam, most vagy soha! — mondta.
Szép kis történet, mi? Glennis elő példa arra, hogyan lehet egy potenciálisan negatív helyzetet
lehetőségként felhasználni arra, hogy a korábbinál is jobb életet teremtsen magának.
Hihetetlen! Csodás!
De van még tovább is. Ugyanis Glennis, a díjnyertes fényképész alig lát. Hivatalosan vaknak
számít.
— Gyerekkorom óta gyenge a látásom - mondta. - Ötévesen kaptam az első szemüvegem, de a
látásom tovább romlott. Aztán 1995 körül szaruhártya megbetegedést diagnosztizáltak nálam. A
szaruhártyám eltorzult és egyre romlik. Odáig fajult a helyzet, hogy a bal szememre már alig
láttam. Mivel nagyon közellátó vagyok, már a lézeres műtét sem segíthetett volna. Egyedüli
lehetőség a szaruhártya-átültetés maradt.

2004-ben Glennis alávetette magát a műtétnek. Az orvosa azt mondta, hogy a beavatkozás
visszaállítja a látását a bal szemére 10/20-asra szemüveg nélkül.
— De ami csak elromolhatott, el is romlott, azt leszámítva, hogy nem veszítettem el a szememet
— mesélte. - A műtéttől rosszabb lett a látásom. A beavatkozás eredményeképp zöld hályogom
lett. A látásom tovább romlott a bal szememre és aztán, a műtéttől függetlenül, vérömleny alakult
ki a jobb szemem retináján. Úgyhogy van ott egy vakfoltom.
Miután húsz év munkaviszonyt követően kirúgták az állásából, majdnem megvakította egy
félresikerült műtét és retinavérzést kapott, Glennis még sem esett kétségbe és nem adta fel. Azt
hinné az ember, hogy mérges lett és besavanyodott. Ehelyett Glennis hálás volt a sorsnak, hogy
egyre magasabbra szárnyal.
— Nem úgy gondolok magamra, mint fogyatékosra, hiszen az, hogy majdnem megvakultam, jobb
fényképésszé tett — mondta.
Már nem látja az apró részleteket, de ahelyett, hogy emiatt rosszul érezné magát, hálás, mert nem
kell többé jelentéktelen apróságokkal fáradnia.
— Mielőtt elveszítettem volna a látásom javát, amikor portréképeket készítettem, minden egyes
hajszálra és a modell minden egyes porcikájára odafigyeltem. A munkám merevnek hatott, mivel
annyira lekötötte a figyelmem a kompozíció. Ezzel szemben jelenleg inkább érzésből dolgozom.
Érzem a képet. Látom magam előtt és lefotózom. A munkám sokkal ösztönösebb lett. Azóta sokkal
jobb kapcsolatom van az emberekkel és a környezetemmel.
Glennis szerint a fényképei azóta hibásabbak, de művészibbek és megnyerőbbek is.
— Egy lány rendesen elsírta magát mikor meglátta a róla készült képeimet, mert szerinte olyan jól
sikerült elkapnom a karakterét - mesélte. — Azelőtt nem mozgattak meg érzelmileg senkit a
képeim.
Amióta elveszítette a látása nagy részét, Glennis tíz nemzetközi díjat nyert portré- és
természetképeivel. Egyik képét tizenhatezer közül választották ki egy kiállításon bemutatott
száztizenegy kép közé. Négy alkalommal is beválogatták a munkáit a coloradói Fort Collins-ban
lévő
Center for Fine Art Photography (körülbelül: Fényképművészeti Központ) kiállításaira.
A látáskárosodása miatt Glennis talán nem is folytathatta volna személyzeti munkáját, de sok nagy
művész, mint Monet vagy Beethoven fogyatékosságuk ellenére is tovább fejlődtek munkájukban,
mivel megragadták a lehetőséget, hogy új oldalról fedezzék fel a művészetüket. Hálából Glennis
megosztotta velem kedvenc idézetét a Bibliából: „A hitünk vezet minket, nem a szemünk."
- Már szó szerint ennek élek. Persze, sok mindenben alkalmazkodnom kellett a helyzethez.
Tartok attól, hogy teljesen megvakulok. Ez nagyon, nagyon ijesztő. Erre nincs recept.
Megváltozott az élete, de nem úgy értékelte a helyzetet, hogy tönkreteszi az életét, hanem
ajándékként tekint rá.
— Előtte mindent próbáltam irányításom alatt tartani, most viszont igyekszem napról napra élni
és élvezni minden pillanatot - mondta. - Igyekszem hálás lenni azért is, hogy tető van a fejem
felett, élek, süt a nap és nem aggódom a holnap miatt, hiszen sohasem tudhatjuk, mit hoz a
holnap.
Glennis csodás asszony és olyan ember, aki megragadja a lehetőséget, ugye? Engem nagyon
inspirál és remélem téged is arra buzdít, hogy keresd az utat álmaid megvalósítására, jól fontold
meg a lépéseidet és cselekedj, amikor a szíved úgy diktálja!

11. LÖKÖTT SZABÁLYOK

Egy öt várost érintő turné felénél tartottunk Indonéziában, ahol harmincöt előadást adtam kilenc
nap alatt. Ebül fáradtnak kellett volna lennem. Olykor teljesen felpörgök az ilyen mániásan
elfoglalt időszakokban és képtelen vagyok lenyugodni. Jáva felé tartottunk és éppen a
Dzsakartából Szemanrangba tartó gépre szálltunk fel, mikor valósággal elárasztott az energia.
Ötödmagammal utaztam, beleértve Vaughant is, a gondozómat, aki nagydarab, erős, jó kedélyű
pasas. Az utaskísérő hölgyekre szemmel láthatóan jó benyomást tett. Oda-vissza jártak a
kacsintások. Először minket engedtek fel a gépre, mivel ki kellett szálljak a tolószékemből, hogy a
sorok közt a gép végébe mehessek. Ahogy hátrafelé tartottam, hirtelen őrült ötletem támadt, amit
már régóta meg szerettem volna játszani.
— Vaughan, gyorsan, mielőtt még más is a fedélzetre lépne; emelj fel és lássuk, beférek-e a
csomagtartó rekeszbe! - mondtam.
Gyakran vicceltünk vele, hogy egyszer kipróbáljuk. Pár nappal korábban megkértem Vaughant,
tegyen be a repülőtéren abba a fémkeretbe, ami a kézipoggyászok méretének felső határát jelöli.
Simán belefértem és megkaptam a „hordozható srác" nevet.
A fej fölötti tárolórekesz elég magasan van és nem voltam biztos benne, hogy fel tudja emelni
odáig harmincnégy kilómat, de Vaughannak ez meg se kottyant. Felkapott és óvatosan az
oldalamra fektetett, mintha csak Vujicic helyet Vuitton lennék.
— Rendben, most zárd rám az ajtót és várjunk, amíg a többi utas felszáll! — mondtam.
Vaughan párnát tett a fejem alá és rám zárta a rekesz ajtaját. Az utaskísérők látták, mit művelünk
és nevetésben törtek ki. Mindannyian dedósokként kuncogtunk. Nem voltam biztos benne, hogy
nem bukunk le, mielőtt elsüthetnénk ezt a kis tréfát. A többi utas megkezdte a felszállást.
Nem is sejtették, hogy potyautas van a fejük felett.
Az embereim és az utaskísérők alig tudták visszafogni magukat, mikor egy idősödő úriember
hátrajött és felnyúlt, hogy betegye a csomagját a rekeszbe. Kis híján kiugrott a gép tetején, mikor
felnyitotta az ajtót és én kidugtam rajta a fejem.
— Uram, azt hiszem, illene kopogtatni! Szerencsére jó kedélyű alak volt és szépen kinevettük
magunkat. Azután, még mindig a csomagtartóban kellett pózolnom pár száz fotóhoz neki, más
utasoknak és az utaskísérőknek. Vaughan természetesen végig azzal fenyegetőzött, hogy odafent
hagy, mivel egyes csomagokat tilos repülés közben mozgatni.
Rakoncátlan utazó

Az első tíz fejezetben tanácsokkal láttalak el és bátorítottalak, hogy találd meg a célod, legyél
bizakodó, higgy magadban, őrizd meg a jó hozzáállásod, légy bátor, kitartó, kerekedj a változások
fölé, alakíts ki jó kapcsolatokat és ragadd meg a lehetőségeket, amelyek közelebb visznek az
álmaidhoz.
Most pedig arra biztatlak, légy te is egy kicsit lökött, ahogy én is.
Ez természetesen egy vicc. De ami azt illeti, pontosan arra buzdítalak, hogy légy vicces.
Megalkottam a lökött szabályokat, ami kimondja, hogy minden élő és lélegző embernek ezen a
bolygón igyekeznie kellene naponta legalább egyszer valami nevetséges dolgot cselekednie. Ez
állhat abból is, hogy nevetségessé tesszük magunk azáltal, hogy egy álmunkat kergetjük, de lehet
simán a poén kedvéért is.
Lökött szabályaim egyik kedvenc mondásomból fakadnak: „A tökéletlenség szép, az őrültség
zseniális és jobb teljes mértékben nevetségesnek lenni, mint teljesen unalmasnak."
A fenti sorok állítólagos szerzője nem éppen példaképem, de azt hiszem, Marilyn Monroe, a néhai
színésznő rátapintott valamire. Természetesen azzal egyetértek, hogy a tökéletlenség szép. Miért
is ne tenném? Azzal sem nagyon lehet vitatkozni, hogy az őrültség zseniális - abban az értelemben

legalábbis, hogy ha valaki nagy kockázatot vállal, azt egyesek elengedhetetlenül őrültnek, míg
mások zseninek tartják. És igen, valóban úgy hiszem, hogy jobb tökéletesen nevetségesnek lenni,
mint abszolút mértékben unalmasnak.
Megfogadhatsz egy sor tanácsot ebből a könyvből, de ha nem vagy hajlandó némi kockázatot
vállalni és szembenézni azzal, hogy egyesek kételkednek a géniuszodban és őrültnek neveznek,
akkor valószínűleg sosem teljesíted be maradéktalanul álmaidat. És az egész világ kedvéért, kérlek,
legyél kicsit játékos. Ne felejts el nevetni magadon és olykor kirúgni kicsit a hámból, hogy
élvezetes legyen az utazás.
Sokakhoz hasonlóan én is elkövettem azt a hibát, hogy belezuhantam egy túlhajszolt, csupa
munka és semmi játék életmódba. Eltökéltem magam, hogy sikeres evangélista és motivációs
előadó leszek. Hogy gyakorolhassam a mesterségem, útra keltem és rávetettem magam minden
lehetőségre, hogy előadhassak. Nyolc évnyi nonstop utazás és beszéd után sokkal válogatósabbá
váltam. Egyensúlyra van szükségem.
Könnyen csapdába ejt minket az „egyszer majd" mentalitás.
Egyszer majd sok pénzem lesz, és akkor élvezhetem végre az életet.
Egyszer majd több időm lesz a családomra.
Egyszer majd lesz időm kikapcsolódni és azt csinálni, amit szeretnék.
A lökött szabályokkal arra bátorítalak, hogy ragadd meg a szabadságod és törj előre két fronton.
Az l-es számú a lökött kockázat: légy készen félresöpörni a kétkedőket és ugorj nagyot az álmaid felé.
Néhányan esetleg úgy tartják, nevetséges vagy. Felelj nekik ezzel: Igen, az vagyok! Ha nem osztoznak
látásmódodban és szenvedélyedben, akkor valóban nevetségesnek tűnhet számukra, hogy azt
csinálsz, amit szeretsz. Ne hagyd, hogy a kritikájuk elrabolja tőled az álmaidat, inkább lovagold
meg a kritikákat egyenesen a csúcsig!
A 2-es számú a lökött élvezet: Szánj időt az életed élvezetére és szeretteidre! Nevess, szeress és
szórakozz, hogy mások is osztozhassanak örömödben. Ha úgy gondolod, hogy az élet komoly,
képzeld csak el a halált! Légy annyira komoly ebben az áldott életben, amennyire csak szükséges,
de a lehetőségekhez mérten légy könnyed is!
Lökött kockázat

Helen Keller gyerekkorában elveszítette a látását és hallását, mégis megbecsült aktivista és szerző
vált belőle. Szerinte nem létezik olyan, hogy biztonságos élet. „A természetben egyszerűen nem
létezik... Az élet vagy egy merész kaland, vagy semmi." A kockázat ezek szerint nem csupán az
élet része. Maga az élet. A komfortzónád és az álmod közötti terület az, ahol az élet lakik. Sok itt a
feszültség is, de ezen a helyen fedezheted fel, ki is vagy valójában. Kari Wallenda, a legendás
kötéltáncos család atyja fején találta a szöget, amikor így fogalmazott: „Odafent lenni a kötélen
maga az élet; minden más csak várakozás."
Minden ejtőernyős, siklóernyős és repülni tanuló fióka tudja, hogy ijesztő dolog az első
alkalommal kiállni a mélység fölé, de muszáj megtenni, ha repülni akarnak.
Nézz szembe a ténnyel: bármelyik napod az utolsó lehet, úgyhogy már az is kész szerencsejáték,
ha felkelsz az ágyból. Nem nyerhetsz, ha nem vagy hajlandó szembenézni a vereség lehetőségével.
Még csak állni sem tudsz az elesés kockázata nélkül.
Mindennapi életem a születésem pillanatától kockázatos játék volt. Kétséges volt, hogy képes
leszek-e valaha is ellátni magam. A szüleimnek kétszeresen is kijutott a bajból, mivel végtag
nélküli gyermekük ráadásul kalandvágyó is volt. Mindig veszélyes helyzetekbe keveredtem, mivel

képtelen voltam egyszerűen megülni a sarokban. Gördeszkáztam. Fociztam. Úsztam. Szörföztem.
Bombaként dobáltam ide-oda szegény testemet. Lökött voltam!
Merülés

2009 őszén kipróbáltam valamit, amiről azt mondták, hogy túl veszélyes számomra. Búvárkodtam
az óceánban. Gondolhatod, csodás volt. Olyan volt, mint a repülés, csak a leszállás kevésbé rázós.
Három évvel korábban már kipróbáltam a búvárkodást, de az oktató csak annyit engedett, hogy
medencében úszkáljak a felszereléssel. Azt hiszem, jobban aggódott a biztosítása, mint az én
biztonságom miatt. Nem akart senkinek magyarázkodni, hogy a Nick nevű pasast elragadta egy
cápa, amint pont egy falatnyi zsákmányra vadászott.
Ezúttal az oktatóm, Felipe nyitottabb elméjű ember volt. Egy kis szigeten lévő búváriskolában
dolgozott
Kolumbia mellett, Dél-Amerikában. Akkor jártam ott, mikor meghívtak előadni a csodálatos
Punta Faro üdülőhely tulajdonosai az apró Mucura szigetre, ami egy nemzeti park közvetlen
Cartagena mellett.
Felipe egyetlen kérdést tett fel, mikor megérkeztem a búvárórára: „Tudsz úszni?"
Amint tengerre valónak bizonyultam, Felipe gyorstalpaló merülő kurzust adott. Az óra során
kidolgoztunk egy jelnyelvet, hogy a vállaim vagy a fejem mozgatásával jelezhessek neki a víz alatt,
ha segítségre lenne szükségem. Aztán kimentünk a parttól nem messze egy próbakörre,
gyakoroltunk egy kicsit, kipróbáltuk a víz alatti jeleket és ellenőriztük a felszerelést.
- Rendben, azt hiszem, készen állsz a zátonyra — mondta Felipe.
Megragadott a derekam körül és leúszott velem az élettől hemzsegő korallzátonyhoz, majd
elengedett és felettem lebegett, míg én felfedeztem a zátonyt.
Csak egyszer kellett a segítségemre sietnie, mikor másfél méteres muréna bukkant fel egy üregből.
Azt olvastam, hogy ezeknek a ragadozó angolnáknak jókora, baktériumokkal hemzsegő fogaik
vannak, jeleztem hát Felipének, hogy vigyen át egy barátságosabb részre.
Nem akartam Nick szusivá válni.
Az élmény teljesen új világra nyitotta fel a szemem. Kérdezhetnéd, hogy vajon megérte-e ezt a
nevetséges kockázatot. Kétség kívül igen! Ha kilépsz a komfortzónádból, azzal alkalmad nyílik a
fejlődésre és növekedésre. Biztos van olyan merész lépés, amibe mindig is szerettél volna fejest
ugrani. Bátorítalak, hogy csináld.
Tedd meg az első lépést és emeld az életed egy következő szintre, akkor is, ha az történetesen a víz
alatt van. Ússz a delfinekkel! Szárnyalj a madarakkal! Mássz hegyet! Barlangászkodj! Légy kicsit
őrült, mint Nick!
Van némi különbség a lökött kockázat és a hétköznapi, meggondolatlan kockázat között.
Az ostoba kockázat egyszerűen hülyeség. Sose vállalj olyan kockázatot, amiben többet veszíthetsz,
mint nyerhetsz. A lökött kockázat megéri, mert őrültebbnek tűnik a valóságosnál, hiszen:
1. Felkészültél.
2. A lehetőségekhez mérten csökkentetted a kockázatot.
3. Van B-terved, ha valami rosszul sülne el.

Kockázattípusok

Az egyetem alatt tanultam kockázatcsökkentésről, mikor pénzügyi tervezést és közgazdaságtant
hallgattam. Az üzleti életben, akár csak a valódi életben, általánosan bevett elképzelés, hogy
képtelenség teljesen kiküszöbölni a kockázatot, viszont lehetséges minimalizálni azáltal, hogy az
ember felméri a mocsár mélységét, mielőtt belegyalogolna - bármiféle mocsárról legyen is szó.
Kétféle kockázat van az életben: az egyik abból fakad, hogy kipróbálsz valamit, a másik abból,
hogy nem. Ez azt jelenti, hogy mindig van valamennyi kockázat, bárhogy is próbálod elkerülni.
Tegyük fel, hogy randizni szeretnél valakivel. Már az is lutri, hogy elhívod az illetőt; lehet, hogy
visszautasít. De mi van akkor, ha meg sem próbálod? Végül is ez a csodás személy akár igent is
mondhat. Lehet, hogy minden bejön és aztán boldogan éltek, amíg meg nem haltok. Jusson
eszedbe, hogy gyakorlatilag semmi esély erre a „boldogan éltek"-re, ha nem teszel érte valamit.
Csak megér egy kis botladozást.
Olykor veszíteni fogsz, akár el is buksz. A dolog lényege az, hogy újra és újra állj talpra és
próbálkozz, amíg nem sikerül.
Az élethez hajlandónak kell lenned a kezdeményezésre. A jó élethez meg kell tanulnod irányítani
a lehetőségeket azzal, hogy előre ismered a lépéseid előnyös és hátrányos oldalait.
Nem irányíthatsz mindent, ami veled és körülötted történik, összpontosíts hát arra, amire
befolyással lehetsz, mérd fel a lehetőségeket, majd hozz döntést.
Van úgy, hogy a szíved és a megérzéseid olyan kockázat vállalására sarkallnak, ami papíron rosszul
fest. Belebukhatsz. Nyerhetsz is. De nem hiszem, hogy valaha is bánkódva fogsz visszagondolni rá,
hogy megpróbáltad. Amellett, hogy nyilvános előadó és evangélista vagyok, üzletembernek is
tartom magam. Számos üzleti és ingatlanügyletem volt az elmúlt években. Sok könyvet olvastam a
vállalkozásról, és mindegyikben van egy rész a kockázatról.
Annak ellenére, hogy a vállalkozókat általában kockázatvállaló embernek tartják, a legtöbb szerző
egyetért abban, hogy a sikeres vállalkozók nem igazán kockáztatnak; inkább jól irányítják és
minimalizálják a kockázatot, majd belevágnak, annak ellenére, hogy némi kockázat még így is
maradt.
Összeállítottam Nick lökött szabályait a kockázatmenedzseléshez, hogy segítségedre legyenek az
élet kockázatos helyzeteiben. Olvasd őket saját... nos, hát tudod.
1. Derítsd fel a terepet

Egy ősi afrikai közmondás szerint ne lépj rögtön mindkét lábbal a folyóba, hogy megtudd, milyen
mély. Ha azt tervezed, hogy új kapcsolatba vágsz bele, új városba költözöl, munkahelyet váltasz,
vagy csak más színűre fested a nappalit, a nagy lépés előtt tégy egy kis próbát! Ne rohanj fejetlenül
bele az új helyzetbe!
2 . Kövesd az ismert utat

Ez nem azt jelenti, hogy ne próbálkozz semmi újjal. Egyszerűen arról van szó, hogy csökkentheted
a kockázatot, ha megcsinálod a házi feladatot. Amint úgy érzed, fogást találtál az új lehetőség jó és
rossz oldalán is, bátran megteheted a lépést. Ha nem is tudsz mindent, azt azért tudnod kell, hogy
mit nem tudsz — és sokszor ennyi is elég.
3. I d ő z í t s j ó l

Sokszor nagymértékben növelheted a siker esélyét azzal, hogy kivárod a megfelelő alkalmat. Nem
kezdenél jégkrémet árulni a tél derekán, ugye? Mint a filmes debütálásomnál, az első lehetőség

nem volt nekem való, de néhány hónappal később a szerep tökéletesen illett rám és eljött az időm.
Olykor a türelem kifizetődő. Ne félj aludni rá egyet! írd le, mit gondolsz lefekvés előtt és olvasd
vissza reggel! Elképesztő, mennyire másként tűnnek a dolgok másnap reggel. Sokszor csináltam
már ilyet. Mindig vedd fontolóra az időzítést és hogy lenne-e jobb alkalmad is, hogy megindulj a
lehetőségek meredek ösvényén.
4 . Kérd ki más véleményét

Olykor a kelleténél nagyobb kockázatot vállalunk pusztán azért, mert biztosak vagyunk benne,
hogy valamit azonnal meg kell tennünk. Mielőtt ingoványos talajra rohannál, tégy pár lépést
hátra, hívd fel egy barátod vagy mentorod, akiben megbízol és kérd meg a helyzeted értékelésére,
mert az érzéseid elvehetik a józan eszedet. Én az Államokban Batta bácsikámhoz megyek,
Ausztráliában pedig az apámhoz. Mások tanácsaiban bölcsességre lelhetsz. Ha sok minden múlik a
döntéseden, ne játszd a magányos farkast!
5. Készülj a váratlan következményekre

A tetteknek mindig, ismétlem, mindig vannak előre nem látott következményei, különösen ha
kockázatos lépésről van szó. Nem láthatsz előre mindent, ezért alaposan fontold meg a döntésed
minden lehetséges oldalról és készülj a váratlanra. Mikor üzleti tervet készítek, túlbecsülöm a
kiadásokat és alulbecsülöm a bevételt, ezáltal tartalékot teremtek arra az esetre, ha a vállalkozás
nem menne olyan jól, mint terveztem. Ha minden jól alakul, nem jön rosszul egy kis pluszpénz.
Lökött élvezet

Ne mondd, hogy te soha nem gondolkoztál azon, mi lenne, ha a repülőtéri poggyászra várva
felugranál a csomagszállító szalagra. Ez persze lökött dolog lenne. Én megtettem.
Előadókörúton jártunk Afrikában. A csomagokra várva a repülőtéren, eluntam magam és szóltam
a gondozómnak, Kyle-nak, hogy szeretnék felülni a körhintára.
Úgy nézett rám, mintha teljesen meghibbantam volna. De beadta a derekát. Felkapott és letett egy
szép nagy Samsonite mellé. A körhinta keresztülvitt a terminálon a többi csomaggal együtt.
Szoborként álltam, napszemüvegben. Az emberek meglepetten néztek rám, ujjal mutogattak és
néhányan bizonytalanul nevettek, mert nem tudták, hogy:
A. Igazi ember vagyok-e.
B. Vagy pedig a világ legsármosabb csomagja.
Végül eljutottam a szalag végén lévő ajtóhoz, ami a rakodótérbe vezet, ahol egy nagydarab ember
várt rám nevetve.
— Az Isten áldjon meg — mondta ragyogó arccal. Az afrikai csomagrakodó megértette, hogy
időnként a felnőttek is szeretnének felülni a körhintára. Az élet nem csak a gyerekeknek való.
Ők minden pillanatát élvezik. Te és én tegyünk meg mindent, hogy életben tartsuk a fiatalság
örömét. Ha az élet túl kiszámítható, ne fordulj be! Inkább tégy egy lökött utazást vissza azokhoz a
dolgokhoz, melyek gyerekként örömet okoztak neked. Ugorj fel a trambulinra! Nyergelj fel egy
pónit! Felejtsd el egy kicsit, hogy felnőtt vagy!
Arra bátorítalak, hogy használj ki minden pillanatot. Én időről időre lelazulok és csinálok valamit
a vicc kedvéért. Biztatni szeretnélek, hogy élj te is így és kergesd bátran a csodákat, melyeket Isten
megadott nekünk ezen a földön.

A lökött életmód a remény és a lehetőségek metszéspontjában van. A lökött szabályok második
része arról szól, hogy lelj örömöt és lépj túl a korlátaidon. Arról, hogy élvezd az utat, fogadd
örömmel áldásait és ne csak élj, hanem élvezd is ki teljes mértékben.
A beszédeim során sokszor a színpad szélén állok és himbálózom, mintha le akarnék esni. A
közönségemnek azt mondom, hogy a szakadék szélén élni nem feltétlenül olyan rossz dolog, ha
hiszel magadban és a Teremtőben. Ez nem csak szöveg. Az életem minden területén keményen
törekszem, munkában és játékban egyaránt. A legjobb dolgok akkor történnek, amikor a kettő
egyé válik. Szeretném, ha te is megtapasztalnád ezt az érzést.
Kaszkadőr

Mikor elfogadtam az első szerepem a Pillangóárkuszban, nem gondoltam volna, hogy a saját
kaszkadőröm leszek. Persze ki más is csinálhatta volna helyettem? Nem mintha olyan sok végtag
nélküli kaszkadőr lenne a munkaerőpiacon.
Játék volt. Ha ausztrál honfitársam, Russel Crowe is maga csinálja a húzósabb jeleneteket, miért
ne tehetném én is? Másrészről viszont Russelt soha sem dobálta labdaként jobbra-balra George, az
erőember. Matt Alimén kaszkadőr és színész játszotta George szerepét a filmben. Az egyik
kulcsjelenetben Matt, mint George, felkap engem és belök egy kis tócsába. Matt nagyon sokat
izgult emiatt. Nekem is izgulnom kellett volna.
Egy szurdokban lévő természetes tavacskánál forgattunk a San Gábriel-hegységben, a kaliforniai
sivatagban. A víz hideg volt, de nem ez volt a baj. A jelenetben véletlenül beleesek a vízbe,
mindenki attól fél, hogy megfulladtam, de természetesen felbukkanok és bemutatom
úszótudásom.
George, az erőember örömében annyira elragadtatja magát, hogy felkap és behajít, amivel
csaknem maga fojt bele a vízbe.
Matt attól félt, hogy bajom eshet, ha túl messzire dob vagy túl erősen. Az első pár próbálkozásnál
kissé óvatos volt, mivel a víz alig volt mélyebb másfél méternél. A rendező, Joshua Weigel addig
bátorította, mígnem torpedóként repültem ki Matt karjai közül. Attól tartottam, hogy beütöm a
fejem a tavacska sziklás aljába, ezért összehúztam magam. Ez mentett meg. Ezúttal szó sem volt
színészkedésről, mikor a felszínre bukkantam. Az egész stáb nagyon örült, mikor feljöttem
levegőért, kiváltképp Matt.
Ennél is kockázatosabb volt az a jelenet, mikor úgy három emelet magasan hevederben kellett
lógnom egy zöld vászon előtt, hogy összerakhassák az ugrójeleneteimet. Természetesen a forgatás
kockázatos részeit alaposan kiszámították a csapat kaszkadőr-koordinátorai. Az ő biztonsági
intézkedéseiknek és védőhálóiknak hála még a forgatás legijesztőbb részeit is élveztem.
Az az igazság, hogy a visszafogott fizikai kockázat vállalása, mint például a sziklamászás, szörfözés
vagy snowboardozás, felpezsdíti az embert. A gyerekek és felnőttek kedvenc játékai egyaránt
tartalmaznak némi kockázatot, még ha ez a veszély annyi is csupán, hogy nevetségessé tesszük
magunkat mások előtt azáltal, hogy szabadjára engedjük nyolcéves önmagunkat.
Játék az életért

Dr. Stuart Brown pszichiáter, a National Institute for Play (körülbelül: Nemzeti Játékintézet)
alapítója szerint annyira szerves része az emberi természetnek a játék, hogy a természetes
játékhajlam figyelmen kívül hagyása ugyanolyan káros és veszélyes lehet, mint az alvás
nélkülözése. Dr. Brown halálsoron lévő fegyencek és sorozatgyilkosok eseteit tanulmányozva azt
találta, hogy csaknem mindegyikük gyerekkorából hiányzott a rendes játék. Szerinte a játék

ellenkezője nem a munka, hanem a depresszió, így a játékot akár tekinthetjük túlélési készségnek
is.
Dr. Brown szerint a kockázatot és durva elemeket is magába foglaló játék segít kialakítani a társas,
kognitív, érzelmi és fizikai képességeket. Úgy véli, hogy érdemes lenne összekapcsolni a munkát a
játékkal ahelyett, hogy egyszerűen félretennénk némi időt a pihenésre.
Ismerek olyanokat, akik a fiatalságukat hírnév és gazdagság keresésével töltötték, de idősebb
korukban ráébredtek, hogy nem élvezték az utat, aminek a végére jutottak. Ne hagyd, hogy
ugyanez történjen veled! Tegyél meg minden szükséges dolgot a túlélés érdekében, de foglalkozz
azzal, amit szeretsz, olyan gyakran, amilyen gyakran csak lehet.
Ijesztő belegondolni, milyen könnyedén maga alá gyűri az embert a napi rutin és a betevő
megkeresése, amitől a mindennapi élet minősége a háttérbe szorul. Az egyensúly nem
olyasvalami, amit „majd egyszer" elér az ember. Ne mulassz el egy kis lökött örömet lelni kedvenc
időtöltésedben, ami annyira magával ragad, hogy teljesen megfeledkezel a helyről és időről.
Tanulmányok igazolják, hogy akkor vagyunk a lehető legboldogabbak, amikor teljesen elveszünk
valamely kedvenc tevékenységünk művelésében, legyen az egy társasjáték, festés vagy maratoni
futás. Magam is gyakran eljutok ebbe az „áramlás" állapotba pecázás közben, ami a kedvenc
pihentető játékom.
Hatéves koromban vittek el először a szüleim pecázni. Kaptam egy darab damilt az anyámtól, meg
kukoricát csalinak. Bedobott a vízbe, én pedig a lábujjaimmal fogtam a zsinórt. Eltökélt srác
voltam. Úgy gondoltam, én tovább tudok várni a halaknál. Előbb vagy utóbb rá kell harapniuk a
csalira, mert én addig nem tágítok, amíg ki nem fogok egyet.
Bevált az elképzelésem. Egy félméteres hal végül rákapott a kukoricára, talán mert ráunt a víz
fölött meredező, apró árnyékom látványára. Mikor a szörnyeteg ráharapott és megindult a
csalival, a damil bevágott az ujjaim közé, ami nagyon fájt. Ahelyett, hogy eleresztettem volna a
halat, remek ötletem támadt. Ráültem a csalira, ami aztán felsértette a hátsómat is.
— Kapás! Jaj a seggem! De megvan! - kiáltottam.
A szüleim és unokatestvéreim odarohantak, hogy segítsenek behúzni a halat, ami körülbelül olyan
hosszú volt, mint én. Az én halam volt a legnagyobb, amit aznap fogtunk.
Minden fájdalmat megért. Egész életemre rákaptam a pecázásra.
Már nem csak egy damillal pecázok. Megtanultam kezelni a botot és az orsót, így már nem égeti
meg a damil a faromat. Ha kapás van, elég erősen tudom tartani a botot a vállaim és az állam
között. Bedobáshoz a fogam közé veszem a damilt és a megfelelő pillanatban eleresztem.
Igen, fogtisztítás és pecázás egyben.
Zenei elhajlás

Ha azt hiszed, a pecázás furcsa időtöltés nekem, akkor képzelheted, mit gondolnak az emberek,
mikor elmesélem, hogy nem csak doboltam az iskolai zenekarban, hanem vezényeltem is!
Pedig így igaz. Véremben van a ritmus. Fiatal koromban elsajátítottam a zsoltárokon dobolás
művészetét. Minden vasárnap este a templomban felsorakoztattam különböző vastagságú
énekeskönyveket, és a lábammal doboltam rajtuk a ritmust, miközben a templomi kórus énekelt.
Lelkes dobosok vannak a rokonságomban, mint Ian Pasula unokatestvérem, aki a templomi
zenekar első dobosa volt. Olyan jó ritmusérzékem volt, hogy két nagybátyám összedobott némi
pénzt és vettek nekem egy Roland dobkészletet. Ez az elektromos csodagép egyszemélyes, végtag
nélküli ritmusszekcióvá változtatott. Először a pergővel és a lábdobbal kezdtem, majd beemeltem
a lábcint és a többi tányért is a játékba.

A templom zongoristái, orgonistái és dobosai is beszálltak, amitől én is a zenekar tagjának éreztem
magam. Manapság is játszom a dobkészlet egy újabb verzióján, amin egy program segítségével
szintetizátorozni és gitározni is tudok. A zene gyógyír a léleknek. Játék és hallgatás közben is
órákra el tudok veszni a dallamok között.
A zene iránti szeretetem addig fajult, hogy jazz-zenekarokba kezdtem játszani, és talán zenei
karrierem csúcsa az volt, mikor az egész középiskolai zenekart szó szerint a vállamra vettem.
Gondoltad volna, hogy egy hozzám hasonló pasas ilyen munkát végezzen? Lökött dolog, mi?
Egyszer a zenetanárunk megbetegedett és nem tudott próbákra járni, én pedig jelentkeztem a
hatvanfős zenekar vezetésére. Ismertem a teljes repertoárt, így csak odaálltam a többi diák elé és a
vállaim lengetésével vezényeltem őket. Kezeskedem érte, hogy remekül szóltunk...
Lökött összefoglalás

Legtöbbünknek lövése sincs arról, mit tervez velünk Isten minden nap, hónap vagy egész életünk
során. Ugyanakkor mindannyian képesek vagyunk fejleszteni magunkat, kergetni céljainkat,
szenvedélyünket és vágyainkat eltökélt lelkesedéssel. Csak ebben a fejezetben meséltem
kalandjaimról mint repülőtéri csomag és körhintalovas, búvár, kaszkadőr, horgász, dobos és
zenekari karmester. A kérdésem a következő: „Ha a tökéletlen én ennyi lökött élvezetet talál, ha
én így ki tudom tágítani a lehetőségeimet az élet teljes élvezete felé, akkor mi a helyzet veled?"
Élteddel dicsőítsd az Urat és ne hagyj egyetlen csepp energiát, egyetlen csepp egyediséget se kárba
veszni! Merj lökött lenni, és őrülten boldog leszel!

12. AZ ODAADÁS LEGYEN A KÜLDETÉSED
Húszéves koromban kéthetes előadókörútra mentem Dél-Afrikába. A turné szervezőjével
korábban nem találkoztam. A szüleim nem voltak odáig az ötletért, mivel aggódtak az egészségem,
a biztonságom és a költségek miatt. El tudod képzelni? John Pingo látta az egyik legelső videómat
és úgy döntött, elcsábít engem Dél-Afrika egyik legszegényebb szegletébe, hogy a legnagyobb
szükségben élő emberekhez szólhassak. Teljesen egyedül megszervezett egy sor helyszínt
gyülekezetekhez, iskolákba és árvaházakba, Doxa Deo templomainak egyházán keresztül.
John levélben, telefonon és e-mailben is győzködött, hogy látogassam meg a hazáját. Kitartása és
lelkesedése megmozdított bennem valamit. Gyerekkoromban sokat szomorkodtam a
körülményeim és a jövőm miatt. Az egyetlen dolog, ami az imán kívül megnyugvást hozhatott,
hogy megszólítottam másokat és segíthettem nekik. Minél többet törődtem a saját gondjaimmal,
annál rosszabbul éreztem magam, de amikor mások szükségére fordítottam a figyelmemet,
fellelkesültem és megértettem, hogy senki sem szenved egyedül.
Legyen sok vagy kevés adnivalód, jusson eszedbe, hogy a kis jótettek is ugyanolyan fontosak
lehetnek, mint a nagy adományok. Ha csupán egyetlen ember életén segítesz, máris nagy
szolgálatot tettél, hiszen az egyszerű kedvesség is hasonló tettek láncreakcióját indíthatja el,
melynek eredményeként a kezdeti tetted hordereje sokszorosára duzzadhat. Hányszor történt
már, hogy valaki jót tett veled, és te szívességből viszonoztad? Úgy hiszem, része Isten adta
természetünknek így cselekedni.
Korábban meséltem, hogyan töltött el önbizalommal egy egyszerű megjegyzés egy kedves lány
szájából az iskolában egy kritikus ponton, mikor haszontalannak és feleslegesnek éreztem magam.
Lökést adott nekem, amitől úgy éreztem, mégis van mit adnom az embereknek, most pedig
világszerte igyekszem segíteni az embereket, miközben Isten szeretetének az igéjét terjesztem.
Annak a lánynak a kedvessége nagyon-nagyon sokszorosára nőtt.

így ha azt mondod, hogy többet tennél, ha több mindened lenne, én arra bátorítalak, hogy
egyszerűen adj annyit, amennyit tudsz most és minden nap. Nem csak pénzzel lehet segíteni.
Bármit adott is neked az Úr, oszd meg másokkal. Ha van valamilyen mesterséged, például ács
vagy, ajánld fel segítséged a felekezetedben, a Habitat for Humanity alapítványnak, vagy a Haiti
katasztrófa túlélőinek és másoknak, akiket szorít a szükség. Rengeteg módja van tehetséged
kamatoztatásának, legyen szó építésről vagy éneklésről, könyvelésről vagy autószerelésről.
Nemrég levelet kaptam egy hongkongi diáktól a web-oldalamra, ami jó példa arra, hogyan
segíthetünk másoknak attól függetlenül, milyen öregek vagy fiatalok, gazdagok vagy szegények
vagyunk.
„Nagyon szerencsés életet élek, de időnként így is haszontalannak és ijedtnek éreztem magam. Rettegtem a középiskolától, mert
hallottam történeteket, hogyan kezelik a felsőbb évesek az embert. De aztán az első napon csatlakoztam a többi diákhoz az
alkalmazott humán tárgyak osztályteremben, ahol remek tanárunk volt, aki azt tanította, hogy ne osztályként, hanem
családként tekintsünk egymásra.
Az idők során rengeteg dolgot tanultunk. Fontos eseményekről hallottunk a világ többi részéből, mint példáid az 1994-es
ruandai mészárlás és a darfuri népirtás Szudánban. Az osztálytársaim és én valami olyasmit kezdtünk érezni, amit korábban
még sosem: szenvedélyt. Szenvedélyesen meg akartuk érteni, mi történik az emberekkel Darfurban és hogyan segíthetünk rajtuk.
Bár az emberek nem várnak sokat tizennégy éves gyerekektől, megtaláltuk a módját, hogyan változtassunk a világon.
Közönség előtt előadtuk, mi történik a darfuriakkal. Szenvedélyre leltünk, ami lángra lobbantotta a lelkünket és szellemünket.
Sikerült teljesíteni azt, amit nem vártak tőlünk és elég pénzt gyűjtöttünk, hogy alapvető ellátmányt küldhessünk az
embereknek Darfurba."
Jómagam támogatom a feltétlen nagylelkűséget, mert Istennek tetsző cselekedet és
megsokszorozza az Ő áldásait. Ugyanakkor abban is hiszek, hogy ha segítesz másoknak, áldásban
is részesülsz. Ha rossz napod van, tedd jóvá valaki más napját. Ha megsértették az érzéseid,
engeszteld ki valaki másét.
Bölcs szavak egy fiatalembertől, ugye? Szenvedélyünk mások segítésére meglehet, a legnagyobb
ajándék, amivel az Úr csak megáldhat. Biztos vagyok benne, hogy minden egyes tárgyért hálásak
voltak az emberek Darfurban, amit csak küldtek nekik, legyen az kicsi vagy nagy. Isten végtelen
hatalma tükröződik a tényben, hogy ha tenni akarunk valamit másokért, a hajlandóságunk
ugyanolyan fontos, mint a képességeink. Isten segít másoknak rajtunk keresztül. Amint felajánlod
tehetséged a jó tettekre, mit gondolsz, kinek a képességeire számíthatsz? Istenére! A Bibliában ez
áll: „Bármire képes vagyok Krisztus által, aki erőt ad nékem."
Bármit is szeretnél magadnak, tedd meg másoknak. Ha csak apró jótetteket hajtasz is végre nap
mint nap, erősebb leszel és felszabadulsz a saját fájdalmad és kétségeid alól. Ne várj cserébe
jutalmat a nagylelkűségedért, de a jótettek sokszor meglepő jutalmat hoznak magukkal.
Sosem tudhatod, milyen fontos lehet a világnak egy kis kedvesség. A kis fodrok hatalmas
hullámokat kelthetnek. Az osztálytársam, aki meglátta elkeseredettségem, miután kicsúfoltak és
azt mondta, jól nézek ki, nem csak az érzéseimet nyugtatta meg, hanem szikrát is adott, ami
begyújtotta a karrierem és a küldetésem, hogy segítsek másoknak szerte a világon.
Szenvedélyes segítségnyújtás

Ne foglalkozz azzal, mennyire tudsz mások hasznára lenni, csak segíts és tudd, hogy az apró
kedvességek megsokszorozódnak és együtt hatalmasra nőhetnek. Akárcsak a hongkongi diák, én is
egyre inkább Dél-Afrikába szerettem volna menni, minél többet gondolkoztam rajta és hallottam
John Pingo felől.
Három hétig imádkoztam az útért, utána pedig már tényleg úgy éreztem, hogy mennem kell.
Korlátok nélkül szerettem volna kínálni a segítségem és az út jó első lépésnek tűnt egy

világméretű misszió felé. Nagyon keveset tudtam Dél-Afrikáról és még soha nem utaztam olyan
messzire a szüleim nélkül. Az apámnak voltak ottani barátai, és miután beszélt velük, nem érezte
magát jobban. Úgy hallotta, hogy az erőszakos bűncselekmények komoly problémát okoztak az
országban és hogy az utazókat gyakran megtámadták, kirabolták, sőt, meg is ölték.
- Nem biztonságos, Nick - mondta az apám. - Nem is ismered ezt a John Pingót. Miért bíznád rá
magad, hogy körbevigyen az országon?
A szüleim, mint minden szülő, nagyon védenek. A fogyatékosságom miatt még inkább úgy
érezték, hogy jó okkal aggódnak a biztonságom miatt. De megtanultam, hogyan vigyem végig az
akaratom, és hogy kövessem a hivatásom evangélistaként és előadóként.
Anyámnak és apának nincs sok ősz hajszála, ami elég meglepő annak fényében, hogy mennyi
kalandba keveredett már akaratos gyermekük. Amikor felvetettem a dél-afrikai út lehetőségét,
először a jóllétemért és pénzügyi stabilitásomért aggódtak. Éppen akkor vettem meg az első
házamat a keresetemből, és úgy gondolták, inkább az adósságaim törlesztésére kellene használjam
a jövedelmem, mint hogy a világ körül futkossak.
Az aggodalmuk drámaian megnövekedett, mikor a következőket is eléjük tártam:
1. Húszezer dollár adományt szándékoztam adni saját megtakarításaimból dél-afrikai
árvaházaknak.
2. Magammal akartam vinni az öcsémet is.
Mai szemmel visszagondolva már jobban megértem, miért aggódtak annyira a szüleim. De
eltökéltem magam. A Biblia ezt tanítja: „Ha valakinek anyagi birtoka van és látja szükségben lévő
testvérét, de nem szánja, hogyan lakozhat benne Isten szeretete?" Segíteni akartam másokon a
hitem szolgálatában. Bár nyomorék vagyok, a hitem erőt ad, és úgy éreztem, ideje tennem a
céljaimért.
Még meg kellett győznöm a szüleimet, hogy minden rendben lesz. Aaron, az öcsém se volt
teljesen odáig eleinte. Ami azt illeti, mikor először megkérdeztem, eljönne-e velem, nemet
mondott, mivel tartott a rossz közbiztonságtól és „nem akarta, hogy felfalja egy oroszlán".
De én állandóan győzködtem és igyekeztem elmagyarázni neki, mi is igazság az oroszlánokkal
kapcsolatban. Ezenkívül beszerveztem még két unokatestvéremet is, de az egyikük visszamondta.
Aaron ekkor úgy érezte, kötelessége segíteni nekem és kötélnek állt. A szüleimmel imádkoztunk
az útért és végül áldásukat adták rá. Még mindig aggódtak, de bíztak benne, hogy az Úr vigyáz
ránk.
A világ szolgálatában

Mikor hosszú repülőút után végül megérkeztünk Dél-Afrikába, vendéglátónk ígéretéhez híven a
reptéren várt ránk, de valamilyen okból idősebbnek képzeltem John Pingót; talán nem annyira,
mint a szüleim, de arra számítottam, hogy legalább a harmincas éveiben járhat.
Tizenkilenc éves volt! Egy évvel volt fiatalabb nálam.
Lehet, hogy ez mégsem annyira jó ötlet, gondoltam, ahogy találkoztunk a reptéren.
Szerencsére John nagyon érett és rátermett fazonnak bizonyult, aki nagyobb szegénységre
nyitotta fel a szemem, mint amivel valaha is találkoztam. Elmesélte, milyen hatást gyakorolt rá a
történetem, mikor megnézte a videómat, de rájöttem, hogy az ő története semmivel sem
érdektelenebb, és lenyűgözött elkötelezettsége a hit iránt.
A Narancs Szabad Államban lévő állatfarmon nőtt fel Dél-Afrika déli részén. Korábban rossz
társaságba keveredett, de buzgó keresztény vált belőle és máris egy kis szállítmányozási vállalatot

üzemeltetett. Hálás volt az Istennek, amiért segített neki megváltoztatni az életét és áldását adta
rá.
John annyira fontosnak tartotta, hogy hitet és bátorító szavakat hirdessek az országában, hogy
eladta a kocsiját, abból fedezve a templomokat, iskolákat, árvaházakat és börtönöket érintő
körutat. Aztán kölcsönkérte a nagynénikéje kék furgonját és azzal fuvarozott Cape Town, Pretoria
és Johannesburg között.
Eszement időbeosztásunk volt és sokszor naponta alig öt órát aludtunk. Ugyanakkor ez az út olyan
emberekkel, helyekkel és dolgokkal ismertetett meg, melyek örökre megváltoztatták az életem.
Dél-afrikai missziónk segített ráébreszteni arra, mit is szeretnék kezdeni az életemmel.
Küldetésemmé vált, hogy buzdító szavakat és hitet vigyek szerte a világba.
Aaron és én azt hittük, felnőttünk Ausztráliában és az alatt a kevés idő alatt, amit az Államokban
töltöttünk. De ez az út ráébresztett minket, hogy ezen a terepen csak csecsemők vagyunk, semmi
több. Akkor döbbentünk csak rá igazán, mikor áthajtottunk Johannesburgon, miután elhagytuk a
repülőteret, közvetlenül az érkezésünk után. Aaron kinézett az ablakon és meglátott egy táblát,
ami a frászt hozta rá: „Törés és Lopás Körzet" (Smash and Grab Area — ford.).
Aaron a sofőrünkre nézett és azt kérdezte:
- John, mit jelent ez a tábla?
- Ó, hát hogy ezen a környéken betörhetik a kocsid ablakát, kikapják a dolgaidat és elfutnak vele
— válaszolta John.
Lecsuktuk az ajtókat és nagyon figyeltük a környéket. Aggodalmunk tovább nőtt, mikor
észrevettük, mennyi ember lakik magas betonfalakkal és szögesdróttal körülvett házakban. Sokan
azok közül, akikkel az első napokban találkoztunk, elmesélték, hogyan rabolták ki őket, de aztán
rájöttünk, hogy Dél-Afrika nem veszélyesebb a többi helynél, ahol szintén nagy a szegénység és a
bűnözés.
Ami azt illeti, Aaron és én mindketten beleszerettük az országba és az ott lakó emberekbe.
Minden problémájuk ellenére a dél-afrikaiak csodálatos emberek, akik körülményeik ellenére
telve vannak reménnyel és boldogsággal. Sosem találkoztunk még ilyen mély nyomorral és
kilátástalansággal, de ennyi boldogsággal és rendíthetetlen hittel sem.
Az árvaházak egyszerre csavarták meg az ember szívét és töltötték meg hittel. Az egyik árvaház
olyan gyerekek megmentését tűzte ki célul, akiket szemetesekben és padokon hagytak magukra.
Legtöbbjük beteg volt és kórosan alultáplált. Annyira meghatottak minket a látottak, hogy másnap
pizzával, üdítővel, játékokkal, focilabdákkal és más ajándékokkal tértünk vissza. A gyerekek
valósággal elolvadtak az egyszerű ajándékoktól.
Ugyanakkor láttunk húsevő baktériumok által fertőzött gyerekeket nyílt sebekkel, AIDS-től
haldokló felnőtteket és gyerekeket, és családokat, akik napról napra éltek ételt és ivóvizet keresve.
Mindezt testközelből tapasztalni, érezni a betegség és halál szagát a fájdalmak közt vergődő
emberek körül, és tudni, hogy az imádkozáson kívül nem tehetek mást értük, olyan élmény volt,
ami felnyitotta a szemem. Sosem láttam még ekkora szegénységet és szenvedést. Annyival
rosszabb volt, mint bármi, amit nekem valaha is el kellett viselnem, hogy az én életem luxusnak
tűnt az övék mellett. Teljesen elárasztott a konfliktus a mindenki megsegítésére buzdító
együttérzés és az afölött érzett harag között, hogy ilyen nyomorúság létezhet, és sok esetben
semmit sem tehetünk ellene.
Az apánk sokszor mesélt nekünk szerbiai gyerekkoráról, hogy sokszor csak egy darab kenyér és
egy kevés cukros víz jutott vacsorára. Az apai nagyapám borbély volt. Állami fodrászatban
dolgozott, de eltávolították, mikor megtagadta a belépést a kommunista pártba. Nehezen tudta
csak futtatni a saját üzletét, mert állandó nyomás alatt tartották a kommunisták. A család évente
egyszer-kétszer költözni kényszerült, nehogy besorozzák a nagyapámat, akinek a hite megtiltotta

a fegyverviselést. Mikor tuberkulózisos lett és nem tudott tovább dolgozni, a varrónőként dolgozó
nagyanyám volt kénytelen ellátni hat gyermeküket.
Apám történetei, melyek a családja szenvedéseiről szóltak, új értelmet nyertek számomra, miután
közelről megtapasztaltam a szegénységet és éhezést; miután láttam a kétségbeesést haldokló anyák
tekintetében, és hallottam üres hassal ordító gyermekeiket. Nyomortanyákra látogattunk, ahol
egész családok éltek apró, vízvezeték nélküli bádogkunyhókban, amiket újságpapírral szigeteltek.
Beszéltem egy börtönben, ahol a rabok megtöltötték a kápolnát és az előtte lévő udvart is.
Megtudtuk, hogy a rabok közül sokan még mindig tárgyalásra vártak, és csupán annyi bűnük volt,
hogy tartoztak valakinek, aki az összeköttetései révén el tudta érni a letartóztatásukat.
Találkoztunk egy rabbal, akit tíz évre ítéltek kétszáz dollár tartozás miatt. Az rabok aznap
énekeltek nekünk és a hangjuk hihetetlen örömmel zengett azon a nyomorult helyen.
Változtatni a helyzeten

Ráébredtem, hogy önmagával eltelt fiatalemberként mentem Dél-Afrikába. Biztos voltam benne,
hogy majd én változást hozok a nagyvilágba. Mégis Dél-Afrika változtatott meg engem.
Mikor magadról és a saját gondjaidról másokra fordítod a figyelmed, meg fogsz változni.
Alázatosabb leszel. Fellelkesülsz. Elfog egy minden addiginál erősebb érzés, hogy magadnál valami
sokkal nagyobb dolognak vagy a részese. Ezen felül arra is rájössz még, hogy tehetsz valamit.
Bármit teszel, ami jobbá formálja másvalaki életét, megtölti jelentéssel a sajátodat.
A Dél-Afrikában töltött első pár nap után megértettem, mi hajtotta annyira John Pingót, hogy a
hitet és a reményt terjessze hazájában. Sokkal többet látott, mint én. Az ottani tapasztalataim
ráébresztettek, hogy nagyon énközpontú és önző életet éltem; a karok és lábak nélküli követelőző
gyermek, aki képtelen elképzelni, hogy valaki másnak nehezebb sora lehet, mint neki.
Az út után soha sem éreztem magam ugyanúgy a vegyesboltban. Az otthonom szomszédságában
álló üzletben lévő bőség messze felülmúlja a dél-afrikai árvák és nyomortanyák lakóinak minden
képzeletét. Még ma is eszembe jut az az út, mikor kényeztetve éreztem magam egy
légkondicionált irodában, vagy mikor kaptam egy pohár hideg italt; az ehhez hasonló egyszerű
dolgok ritkaságszámba mennek a világ azon részében.
Aaron, aki azóta egy ausztrál középiskolában tanít matematikát és tudományt, még mindig
felemlegeti, miféle leckét kaptunk mindketten ezen az úton. Sok látvány szomorúsággal töltött el,
ugyanakkor rengeteg minden lenyűgözött minket. Egyetértünk abban, hogy ez volt életünk
legjobb útja. Mindketten azon tűnődve tértünk haza:
Hogyan enyhíthetnék mások szenvedésein? Hogy segíthetek a legjobban? Hogy élhetnék úgy, mint korábban, annak tudatában,
hogy valahol ennyire szenvednek az emberek?
Természetesen nem kell ahhoz messzire utaznod, hogy találj valakit, akinek segíthetsz. Ami azt
illeti, dél-afrikai utunk felhívta a figyelmünket a saját országunkban és közösségünkben élő
nélkülözőkre is. Könnyen találsz helyeket, ahol áldozhatsz idődből, tehetségedből és pénzedből.
Ott vannak az olyan szervezetek, mint a templomok, szeretetotthonok, a Vöröskereszt, az
Üdvhadsereg, hajléktalanszállók és népkonyhák. Bármit is adsz, számít; legyen az idő vagy pénz,
erőforrásaid vagy barátaid és kollégáid hálózata.
Azon az első úton Dél-Afrikába annyira fellelkesültem a misszióm elindításától, hogy
eladományoztam húszezer dollárt, a megtakarításaim java részét. Sőt az út alatt összegyűjtöttünk
újabb húszezer dollárt, amit szintén eladományoztunk! Egész napokat töltöttünk azzal, hogy
ajándékokat vásároltunk árváknak, etettük őket, és könyveket, takarókat és ágyakat szereztünk
nekik. Adtunk még tévéket és DVD-lejátszókat féltucat jótékonysági hálózaton keresztül.
Húszezer dollár még mindig jelentős tétel a könyvelésemben, de visszatekintve azt kívánom,
bárcsak többet adhattunk volna. Egyszerűen az, hogy néhány helyen segíthettem néhány

embernek, nagyobb örömmel töltött el, mint előtte bármi. Az anyám nem örült, mikor üres
bankszámlával tértem vissza Dél-Afrikából, de látta rajtam, hogy az életem mérhetetlenül
gazdagabbá vált az út nyomán.
Csodák folyamatban

Érzelmileg az egyik leginkább megterhelő élmény a délafrikai úton a több száz beteg, nyomorék
és haldokló ember látványa volt, akik csodáért álltak sorban egy helyi templom előtt. Rövid
beszédet mondtam a templomnál és kisebb kulturális sokkban volt részem. Normális esetben
teszek néhány vicces megjegyzést a végtagjaim hiányára, csak hogy lazítsam kicsit a hangulatot.
De ebben a templomban senki sem nevetett! Nem viccekért jöttek, hanem csodáért. Csodát
akartak.
Minden áldott nap nyakmerevítőben, mankóval, tolószékben jöttek a templomba gyógyulás
reményében. Láttunk két AIDS beteget, akiket a barátaik matracokon vonszoltak be a templomba.
Másoktól hallottuk, hogy négy-öt órát gyalogoltak, hogy odajussanak. A templom hátuljában
tolószékek és mankók sorakoztak, amiket állítólag azok hagytak ott, akik meggyógyultak. Az
öcsém és én beszélgettünk egy emberrel, akinek a lába a normális méret kétszeresére dagadt.
Iszonyú fájdalmai voltak, de elgyalogolt a templomig, hogy meggyógyuljon.
Mindenki örülne neki, ha meg tudná gyógyítani a fájdalomban élőket. Én is kivettem a részem a
csodákért mondott imákból magam és mások számára. Sohasem kaptam meg a kívánt karokat és
lábakat, és a legtöbb ember abban a dél-afrikai templomban ugyanúgy nem kapta meg a saját
csodáját. De ez nem azt jelenti, hogy nem történnek csodák. Az én életem is talán csodának számít
majd egy napon, lévén hogy annyi sokféle közönséghez eljutottam, hogy a hitről beszéljek és
lelkesítsem őket. Már az sem kis csoda, hogy egy végtag nélküli, szerb származású ausztrál
keresztény, állami vezetők meghívására adott elő Costa Ricában, Kolumbiában, Egyiptomban és
Kínában. Találkoztam Senuda kopt keresztény pápával és a muzulmán Imám El Saik El
Tentavival, nem is beszélve az Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza vezetőivel. Az életem
bizonyíték arra, hogy nincsenek más korlátok, csak amiket magunk elé emelünk!
Ha korlátok nélkül élsz, sosem hiszed azt, hogy nincs mit adnod, ami csillapíthatná mások terheit.
Még az apró kedvességek és pár dollár is sokat segíthetnek. 2010-ben, a Haitit megrázó borzasztó
földrengés után az Amerikai Vöröskereszt gyorsan programot állított fel azoknak, akik azonnal
segíteni szerettek volna valamilyen módon. Lehetővé tették, hogy bárhonnan felajánlhass tíz
dollárt, ha elküldöd a „HAITI" szót szöveges üzenetben a 90999-es számra.
Nos, tíz dollár nem egy nagy összeg és beírni egy szót a telefonba igazán nem fárasztó dolog. Kis
összeg volt. Kis segítség. Viszont ha egy voltál azok közül, akik részt vettek a jótékonysági
akcióban, hatalmasat segítettél. Mikor a legutóbb ellenőriztem, a Vöröskereszt több mint
hárommillió embertől kapott tíz dolláros segítséget a szövéges üzenetekkel, melynek
eredményeképp eddig több mint harminckétmillió dollárral tudták segíteni Haiti népét!
Amit szeretsz, tedd mások javára

Az Élet Végtagok Nélkül nonprofit alapítványomon keresztül napjainkban több mint tíz
jótékonysági szervezetet támogatunk, köztük az Apostoli Keresztény Egyház Alapítványt, ami
misszionáriusokat küld szerte a világba, árvaházakat és templomokat üzemeltet, továbbá a
Bombay Ifjúsági Kihívást, amiről írtam korábban ebben a könyvben. Ezen felül a Joni és Barátai
partnerei vagyunk és segítünk nekik eljuttatni több ezer felújított tolószéket a rászorulóknak.

Ha szeretsz csinálni valamit, akkor azt mások javára is teheted. Hogyan? Teniszezel? Biciklizel?
Szeretsz táncolni? Változtasd a kedvenc elfoglaltságod jótékony cselekedetté; szervezz
teniszmeccset vagy kerékpártúrát egy helyi ifjúsági szervezetnek, vagy táncmaratont, hogy a
befolyt pénzből ruhákat vehess rászoruló gyerekeknek.
Hilary Lister imád vitorlázni. Harminchét éves korában úgy döntött, megpróbálja körbevitorlázni
Nagy Britanniát. A negyvennapos túrát jótékonysági szervezetén, a Hilary's Dream Trust-ön
(körülbelül: Hilary Álma Jótékonysági Alap) keresztül szervezte, ami rokkant és hátrányos
helyzetű embereket segít megtanítani a vitorlázásra. Hilary úgy hiszi, a vitorlázás segíti a
fogyatékossággal élők kedélyének és önbizalmának növelését.
Hilary hite a vitorlázás gyógyító hatásában személyes tapasztalaton alapszik. Tizenöt éves kora óta
nem tudja használni a karjait és lábait egy progresszív idegrendszeri rendellenesség
következtében. Az oxfordi diplomás, négyszeres végtagbénulásos Hilary egy különleges, három
szívószálból álló „szívó és fújó" rendszerrel irányítja speciálisan felszerelt vitorlását. Az egyik szál
kezeli a vitorlát, míg a másik kettő a kormányzást segíti. Ő az első négyszeres végtagbénulásos
tengerész, aki áthajózta a csatornát és megkerülte Nagy-Britanniát.
Jótékonykodj!

Arra bátorítalak, hogy Hilaryhez hasonlóan találj kreatív módot arra, hogyan segíthetsz másokon.
A legújabb filantróp irányzatok között szerepelnek mikro-önkéntes és mikro-akció programok, a
sikeres mikro-hitel programok mintájára, melyek milliókat juttattak kis összegű kölcsönökhöz.
Ha van mobiltelefonod és pár perced, keress valakit, aki mikro-önkéntest keres egy mikroakcióra, így segítve egy rászorulónak.
A Rendkívüliek (The Extraordinaries) nevű profitorientált vállalkozás azoknak szól, akik
szabadidejükben Internetböngészőből vagy okostelefonról szeretnének segíteni. A vállalat mögött
az az ötlet húzódik, hogy míg sok ember nem tud feláldozni egy teljes napot arra, hogy segítsen,
tehetnek kisebb dolgokat buszon vagy vonaton ingázva, sorban állás közben vagy munkahelyi
szünetek alatt. A Rendkívüliek weboldal (www.beextra.org) és okostelefon-alkalmazás
segítségével kis részletekben is tudsz segíteni.
A Rendkívüliek honlapja szerint olyan jótetteket hajthatsz végre rajtuk keresztül, mint hogy
részletekben felmondasz egy hangos könyvet látáskárosultaknak, lefordítasz egy nonprofit
weboldalt egy idegen nyelvre, kátyúkat jelentesz be a városodban, madarakat azonosítasz a
Cornell Ornitológiai Laboratóriumnak, képeket tagolsz a Smithonian múzeumnak, játékhoz
megfelelő és biztonságos helyeket azonosítasz gyerekeknek, vagy kongresszusi törvényjavaslatokat
nézel át, hogy kijavítsd a hibákat.
A cég ötvözi a technológiát és széles körű feladatleosztást, hogy sok kis segítségből nagy dolgok
álljanak össze. Úgy csinálnak pénzt, hogy a mikro-önkéntesek által végzett munkáért díjazást
számolnak fel a szervezetektől. Ez a legmodernebb filantróp mozgalom az Internet és a közösségi
hálózatok segítségével teszi jobbá a világot.
Íme néhány weboldal, amelyeken keresztül rácsatlakozhatsz a „jótékony hálózatra" a laptopodról
vagy okostelefonodról.
Causecast.com

A Causecast.com-ot Ryan Scott multimilliomos technológiai vállalkozó hozta létre annak
érdekében, hogy non-profit jótékonysági szervezeteket segítsen magas átutalási díjaik
csökkentésében. A Causecast olyan innovatív módokon igyekszik elérni küldetését, mint például

szöveges üzenetekben történő adakozási rendszerek felállítása, melyek segítségével
mobiltelefonon lehet adakozni. Ezen felül közvetít nonprofit szervezetek és adakozási
marketingkampányban érdekelt cégek között. Ez a másfél milliárd dolláros üzleti szegmens olyan
nagyvállalatokat foglal magában, melyek márkáik nevét jótékony ügyekkel szeretnék
összekapcsolni.
DonorsChoose.org

Ez az oktatást segítő weboldal azzal ösztönzi adakozásra az embereket, hogy kéréseket közvetít
amerikai iskolai tanároktól olyan adományokra, mint íróeszközök hátrányos helyzetű diákoknak,
laborfelszerelés, hangszerek és könyvek. Ha felmész a honlapjukra, kiválaszthatod, melyik kérést
szeretnéd támogatni és mennyivel. A Donors-Choose.org aztán eljuttatja a felszerelést az adott
iskolába. Ezen felül kapsz még egy fényképet a pénzeden vásárolt felszerelésről használat közben,
köszönőlevelet a tanártól és költségjelentést, ami megmutatja, hogyan költötték el a pénzedet. A
nagyobb összegekkel adakozók személyes köszönőlevelet kapnak a diákoktól.
GlobalGiving. com

A GlobalGiving világszerte több mint hétszáz, olyan előzetesen átvilágított helyi jótékonysági
egyesülethez irányítja az adakozókat, amelyek többek között árvaházakat és iskolákat
üzemeltetnek, és természeti katasztrófák túlélőit segítik. A weblapjuk szavaival: „Összehozzuk a
jóötletű embereket a nagylelkű-adakozó emberekkel, ily módon a legkülönbözőbb méretű
projekteket a legkülönbözőbb léptékű adományokhoz jutással."
Ha valakinek van egy jótékonysági ötlete, az kiposztolja az ügyét és kívánságlistáját a weboldalra,
ahol az adakozni kívánók maguk választhatnak a támogatni kívánt ötletek közül. A GlobalGiving
továbbá garantálja, hogy minden donáció 85 százaléka hatvan napon belül eljut a közvetlen
kedvezményezettekhez.
Kiva.org

Ez a weboldal összeköti a rászoruló és dolgos szegényeket olyanokkal, akik hajlandóak lennének
kölcsönt és egy kis időt adni nekik. A világ első magánemberek közötti mikro-hitel közvetítő
weblapjaként a látogatók alacsony jövedelmű vállalkozók profiljai között böngészhetnek, hogy
aztán hattól tizenkét hónapig terjedő, kis összegű kölcsönökkel támogathassák őket. A hitelezők
e-mailek, naplók és visszafizetési kimutatások segítségével követhetik a támogatott vállalkozókat.
Egy-két dollár itt-ott összeadódik, mikor milliók hajlandóak adakozni. A Kiva.org jelentése szerint
eddig nyolcvanmillió dollárt juttattak el több mint félmillió mikro-hitelezőtől száznyolcvannégy
országba a weboldal segítségével, amely PayPal és hitelkártyás fizetésen keresztül továbbítja a
huszonöt dollár és afeletti összegeket.
Online jótékonyság

Az Internet erejét egyre hatékonyabban használják fel céljaikra az olyan leleményes
emberbarátok, mint Daniel Lubetsky vállalkozó, a Peace/Works nevű nem- csak-profit
élelmiszeripari vállalat alapítója, ami szülőhazámban, Ausztráliában készít természetes
édességeket gyümölcsből és olajos magvakból.

Kinded.com nevű weblapja szerint Lubetsky útjára indított egy „kinding" nevű jótékonysági
mozgalmat, ami arra bátorítja az embereket, hogy váratlan kedvességgel lepjék meg egymást. Ha
felmész az oldalra, kinyomtathatod a saját „kinded" kártyád, és amikor valami jót teszel valakivel,
odaadhatod neki, hogy aztán ő is továbbadhassa valakinek, akivel jót tett. A kártyán lévő kóddal
online követheted az útját, hogy lásd apró jótetted tovagyűrűző következményeit.
Rengeteg kreatív módja van mások megsegítésének. Egy új online kezdeményezés, az
IfWeRantheWorld.com („ha én irányítanám a világot") arra bátorítja az embereket, szervezeteket
és cégeket, hogy apró, vállalható lépésekben vágjanak neki jó tetteknek. Ha felmész az oldalukra
és beírod az ötleted a „Ha én irányítanám a világot..." kezdetű mondat mögé, az oldal kezelői
összeismertetnek olyanokkal, akik szeretnének részt venni az ötleted megvalósításában.
Az egyik éppen futó jótékonysági kezdeményezésünk a Végtagok Nélkül Alapítvánnyal hasonló
elképzelésre épül. Egyfajta online menedékhelyet vagy ifjúsági tanácsadóközpontot igyekszünk
kialakítani; egy olyan helyet, ahol az emberek megoszthatják történeteiket fájdalmaikról és a
gyógyulás felé vezető útról, majd segíthetnek egymásnak egy jobb érzelmi és spirituális élet
elérésében.
Néhány évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy elindítsak egy ilyen weboldalt, mikor találkoztam egy
tizenhét éves lánnyal, akit háromszor megerőszakoltak. Elmesélte, hogy senkivel sem tudta
megbeszélni borzalmas élményeit, de az Úr meggyógyította az imáin keresztül.
Ezután írt egy dalt a gyógyulásáról annak reményében, hogy segíthet vele másoknak. Azt mondta
nekem: „Talán amin keresztülmentem, segíthet valakinek, aki fel akarja adni, vagy talán
megmenthetek egy lelket."
A története nyomán hoztam létre ezt a weboldalt, ahol a gyógyulást és reményt keresők
meghallgathatják a történetét és a dalát. El sem tudom képzelni, micsoda fizikai és érzelmi
fájdalmakon ment keresztül. Nem segíthettem rajta, hiszen akkor még nem ismertem. De
segíthetek neki és másoknak azáltal, hogy elmesélik a történeteiket és segítenek egymásnak a
gyógyulásban. A weboldal neve „Never Chained" (körülbelül: Láncok Nélkül) a Bibliai mondásból:
„Az Úr szavát nem lehet láncra verni".
A Láncok Nélkül-t kétlépcsős oldalnak tervezem. Az első lépésben a látogatók megoszthatják
fájdalmas történetüket, majd a másodikban olyan emberekhez irányítjuk őket, akik segítséget és
vigaszt szeretnének adni nekik. Úgy tekintek rá, mint egy közösségi oldalra, ahol a szükségben
lévők találkozhatnak a segíteni vágyókkal. Szerény célunk van: megváltoztatni a világot, emberről
emberre. Jelenleg az oldal fejlesztés alatt áll. Szeretnénk arra buzdítani a fiatalokat, hogy
vállaljanak szerepet a jótékonykodásban. Látogass el a LifeWithoutLimbs.org weboldalra, ahol
nem csak erről a kezdeményezésről olvashatsz, hanem utazásainkról és történeteinkről is, hogyan
változtatjuk meg az emberek életét.
Egyszerre egy emberen

Két évvel elképesztő dél-afrikai kalandjaink után, elfogadtam egy meghívást Indonéziába, ami
nagy kihívásnak ígérkezett. A meghívást egy Perth-ben élő, Han-Han becenevű úriembertől
kaptam e-mailben, aki egy sor indonéz templom kínai származású lelkipásztora Ausztráliában.
Miután megkaptam a levelét, felhívtam Han-Hant és órákon keresztül beszélgettünk az út
részleteiről. Azt mondta, Indonéziában jól ismerik a munkásságomat DVD-imről és internetes
videóimból, és felajánlotta, hogy turnét szervez nekem, hétvégenként több tízezer ember előtti
szereplésekkel. A szüleim és én imádkoztunk a javaslatáért és arra jutottunk, hogy vágjak bele a
dologba az áldásukkal.

Sohasem fáradok bele abba, hogy világot lássak, új emberekkel találkozzak és megismerhessem
ételeiket, szokásaikat. Han-Han nagyon szigorú menetrendet állított össze nekem. Kétségeim
támadtak az utazással és időbeosztással kapcsolatban, különösen mikor megtudtam, hogy az
általuk biztosított gondozóm nem beszél angolul. A nyelvi korlátok a vártnál is több problémához
vezettek, mikor kiderült, hogy emésztőrendszeri fertőzést kaptam. Nagyon idegesítő helyzeteket
teremtett, hogy a gondozóm képtelen volt megérteni, én pedig ujjak híján képtelen voltam neki
elmutogatni, mit szeretnék.
Vendéglátóim nagyon figyelmesek voltak és partit rendeztek a huszonharmadik születésnapomra,
de a gyomrom és én nem voltunk éppen megfelelő állapotban a mulatsághoz. Annyi fájdalom
gyötört, hogy még Isten segítségét is kértem; elképzeltem Krisztust a kereszten, mire a fájdalmam
alább hagyott. Ezután hálát adtam az Úrnak és visszatértem a partira. Másnap orvosi ellátást
kaptam és az állapotom rengeteget javult, mielőtt visszatértem Ausztráliába.
Néhány évvel később Han-Han ismét előadókörútra hívott Indonéziába. Ezúttal saját gondozót
vittem magammal és csakis palackozott vizet ittam, jég nélkül. Egy indonéz üzletember, akit csak
Pa Chockro néven ismertünk meg, öt városban elintézte, hogy stadionokban beszélhessek közel
negyvenezer ember előtt. Az eseményeket a televízió is közvetítette.
Egy vasárnap délelőtt, miután három beszédet is mondtam egy templomban, tartottunk egy kis
szünetet, mivel este is három előadás várt rám. Éhes és fáradt voltam, de úgy döntöttem, hogy
először az éhséggel törődök. Találtunk egy kínai éttermet a közelben. Helyi vezetők és
szponzoraink egy csoportja is velünk tartott. Vaughan, a gondozóm bevitt az étterembe.
Nem volt valami díszes hely; alig több betonpadlónál fa asztalokkal és székekkel. Amint helyet
foglaltunk, egy fiatal nő lépett be és az ajtókeretnek dőlt. Sírt és egyenesen hozzám beszélt,
indonézül. Elöntött iránta az együttérzés. Lövésem se volt, mit mond, de az láttam, hogy felém
mutogat és ölelést szeretne.
Az üzletemberek és közösségi vezetők a társaságban szemmel láthatóan elérzékenyültek a
szavaitól. Elmagyarázták, hogy ez a nő, Esther egy kartonlapokból összetákolt, bádogtetős
viskóban nőtt fel. Anyjával és két testvérével a szeméttelep mellett laktak, ahol nap mint nap
műanyagot kerestek, hogy eladhassák az újrahasznosító üzemnek. Erős volt a hite Istenben, de
amikor az apja elhagyta őket, Esther kétségbe esett és öngyilkosságot fontolgatott. Úgy hitte, nem
érdemes tovább élnie.
Az apja távozása miatt el akarta venni a saját életét. Imádság közben azt mondta Istennek, hogy
többé nem megy templomba. Ugyanazon a napon mutatta meg a lelkipásztoruk a gyülekezetnek
az egyik DVD-met. Illegális másolat volt, egy a 150 000 darab közül Indonéziában.
Mikor először hallottam Han-Hantól, mennyi kalózmásolatot adnak el a DVD-mből, csak ennyit
válaszoltam: „Ne is törődj vele, csak dicsérd az Urat." A profitnál jobban érdekelt az, hogy eljusson
az emberekhez az üzenetem. Esther bizonyította, hogy Isten hatalma a feketepiacon is jelen van.
Egy tolmácson keresztül Esther elmesélte, hogy a DVD nyomán felhagyott a kétségbeeséssel.
Azért jött, hogy célra és reményre leljen. Úgy érezte, hogy „ha Nick bízik Istenben, akkor én is
bízhatok benne". Állásért imádkozott és hat hónapig böjtölt. Végül abban a kínai étteremben
talált munkát, ahol találkoztunk!
A története után megöleltem Esthert és megkérdeztem, mik a tervei. Úgy döntött, hogy bár nincs
sok pénze és napi tizennégy órát dolgozik, lelkipásztor szeretne lenni. Hitiskolába szeretett volna
jelentkezni, bár fogalma sem volt róla, hogyan lehetne mindezt megvalósítani. Az étteremben élt
és a padlón aludt, mivel nem engedhetett meg magának albérletet.
Majdnem leestem a székről a szavai hallatán. Nem igazán szerettem volna ott étkezni. El sem
tudtam képzelni, hogy ez a szegény nő ott alszik. Bátorítottam, hogy találjon magának jobb helyet
és kövesse lelkipásztori álmait.

A csoport egyik tagja lelkipásztor volt. Miután Esther visszament dolgozni, elmondta, hogy a helyi
hitiskola nagyon drága, csak a felvételi vizsgára tizenkét hónapot kell várni és csak nagyon kevés
jelentkezőt vesznek fel.
Elém tettek egy nagy tányér gőzölgő ételt, de elveszítettem az étvágyamat. Folyton azon járt a
fejem, hogy az a szegény nő a földön alszik. Az asztali áldás közben én Estherért imádkoztam. Az
imám szinte azonnal meghallgatásra talált. A mellettem ülő lelkipásztor felajánlotta, hogy a
templom némi foglaló fejében otthont adhatna neki. Megkérdeztem, hogy vajon megengedheti-e
magának a bérletet, mire igennel válaszolt. Így hát rábólintottam. Alig vártam, hogy
megoszthassam Estherrel a jó hírt, de mire visszatért az asztalunkhoz, az egyik üzletember
felajánlotta, hogy ő majd kifizeti a foglalót.
Mondtam neki, hogy én is szeretnék beleadni, és értékelem az ajánlatát. Erre megszólalt még
valaki a társaságból.
- Én vagyok a hitiskola igazgatója — mondta. - Esther megpróbálkozhat a felvételivel ezen a
héten, és ha átmegy, elintézem neki az ösztöndíjat.
Isten terve a szemem előtt bontakozott ki. Esther száz százalékot teljesített a felvételin. 2008
novemberében diplomázott a hitiskolában. Jelenleg Indonézia egyik legnagyobb templomának
ifjúsági igazgatója és árvaházat készül nyitni a közösségében.
Beszéltem neked a célok hatalmáról ebben a könyvben. Esther története bizonyíték erre. Ennek
az nőnek semmije sem volt, csakis egy célja és hite Istenben. Mégis célja és hite odavonzott engem
és egy csapat embert, akik hajlandók voltak befektetni az álmaiba.
A cél és h it ereje

Engem lenyűgöz Esther erős céltudata, halhatatlan reménye egy jobb életért, hite Istenben,
önmagának szeretete, pozitív hozzáállása, bátorsága, kitartása, hajlandósága a kockázatvállalásra és
készsége mások megsegítésére.
Esther története csodálattal és reménnyel tölt el. Remélem, te is így érzed. Azért írtam ezt a
könyvet, hogy felgyújtsam benned a hit és remény lángját, melyek által korlátok nélküli életet
élhetsz. Élj bár nehéz körülmények között. Legyenek bár gondok az egészségeddel, anyagi
helyzeteddel és kapcsolataiddal. Céltudattal, a jövőbe vetett hittel és kitartással átjuthatsz minden
akadályon.
Esthernek sikerült. Neked is sikerülhet. Fiatalkoromban végtagjaim hiánya sokszor
áthatolhatatlan akadálynak tűnt, de „rokkantságom" annyi, de annyi módon áldásnak bizonyult,
mert megtanultam követni Isten ösvényét.
Sok nehézséggel szembesülhetsz, de tudd, hogy ahol gyengének érzed magad, ott erős az Úr.
Engem nyomorékból tehetséges emberré változtatott. Szenvedélyt ültetett a szívembe, hogy
megosszam hitem és történeteim másokkal, ezáltal segítve őket saját nehézségeikben.
Rájöttem, hogy az én rendeltetésem, példákká formálni megpróbáltatásaimat, hogy dicsőítsem az
Urat és ösztönözzem az embereket. Megáldott engem, hogy rajtam keresztül áldjon másokat.
Terjeszd te is lelkesen az áldásodat és tudd, hogy bármit teszel, többszörösére duzzad! Isten
mindenben a benne hívőket támogatja. Szeret téged, és én is szeretlek.
A keresztényekről gyakran mondják, hogy ők „Krisztus keze és lába" ezen a földön. Ha szó szerint
érteném, kicsi úgy érezném, engem kihagytak. Inkább spirituális értelemben veszem. Azzal
szolgálom az Urat, hogy a lehető legtöbb emberhez igyekezzek eljutni hitem és példám által. A
célom mindenkinek visszatükrözni Krisztus szeretetét. Ő életet adott nekünk, hogy
megoszthassuk egymással ezt az ajándékot. Ez örömmel tölt el engem és töltsön el téged is!
Remélem, hogy a történetek és üzenetek ebben a könyvben segítettek és bátorítottak arra, hogy

találd meg a rendeltetésed, reménykedj, legyen hited, szeresd önmagadat, légy megbízható,
pozitív, bátor és megállíthatatlan, fogadd el a változásokat, légy nyitott a lehetőségekre, légy
készen kockázatot vállalni és segíts másokon.
Keress fel és oszd meg velem történeteid és gondolataid erről a könyvről a nickvujicic.com,
lifewithoutlimbs.org és attitudeisattitude.com weboldalakon.
Jusson eszedbe: Istennek csodás terve van az életeddel! Élj korlátok nélkül!
Szeretettel és hittel, Nick

