
címsor” Miénk a döntés, hogy feladjuk vagy folytatjuk tovább. 

alcím: Motiváló, erőt adó gondolatok a végtagok nélküli Nick Vujcictől 

Lead 

SM betegeknek is sok inspirációt, támogatást és talán együttérzést is tud adni ez az ember. A Nem Adom Fel 

Alapítvány meghívására a minap Magyarországon járt Nick Vujicic, a végtagok nélkül, sérülten, de teljes értékűen élő 

fiatalember. Aki nem látta őt, vagy mert szeretné megőrizni  Nick motiváló gondolatait, ezért ez alkalomból a 

világhírű prédikátor tíz inspiráló gondolatát idézzük fel a 777blog.hu anyagának átvételével. Lead vége 

 

 

A Nem Adom Fel Alapítványt érdemes megismerni elsőként, hisz az ő szervezésüknek köszönhetően jött el 

Nick Vujcic, hogy sok ezer ember előtt beszéljen, nagy sikerrel.  

Alapítványunk a „Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen” értékrend mentén jött létre 2005-

ben. 

 Változatos, és egyre bővülő programjainkkal ugyanazt a központi üzenetet igyekszünk alátámasztani: 

bármilyen háttérből is jövünk, mindannyian elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy másoknak segítsünk. És 

nem adjuk fel azt, hogy legyen JOBB VELÜNK A VILÁG!  
 

 

NICK VUJICIC TÍZ LEGKLASSZABB 

GONDOLATA 
 

1.Ha egyedülállóként nem vagy boldog, házasként sem leszel az. Ha nem hiszitek el, kérdezzétek meg 

bármelyik házas embert! Ha nincs hited Istenben, akkor legalább próbálj meg boldogan élni. De ennek az 

életnek minden áldása: a pénz, az örömök, bármi, amire nagyon vágytok, csak ideig-óráig tart. Ezért ha a 

boldogságotokat ilyen mulandó dolgokban keresitek, akkor legalább annyira mulandó lesz a boldogságotok 

is. 

2. Sokan el sem hiszik, mennyi mindent elérhetünk azzal, ha egy-egy kudarc után újra és újra nekifutunk a 

célnak. 

3. Én magam lettem a csoda, amiért imádkoztam. 

4. 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. 

5. Legközelebb, amikor valami váratlan esemény gátolja a terveid megvalósítását, próbálj pozitívan 

hozzáállni a dolgokhoz, ne akadályként tekints a történésekre! Keresd a rejtett ajándékot – a lehetőséget, 

amely áldásos lesz rád vagy a környezetedben lévő emberekre nézve. 

https://www.facebook.com/nemadomfel
https://www.facebook.com/nemadomfel
http://nemadomfel.hu/


6. Nem szégyen az, ha nem ütöd meg a mértéket, ha elvéted a célt, ha elbotlasz, vagy ha felsülsz. Csak az a 

szégyen, ha a tévedéseidből, botlásaidból nem merítesz erőt ahhoz, hogy még keményebben próbálkozz, és 

a játékban maradj. 

 

7. Isten karja sosem túl rövid. Bárkihez képes elérni. Meríts erőt ebből! Merj próbát tenni, és merj olyan 

magasra emelkedni, ahová képzeleted röpít. Számíthatsz a kihívásokra, az akadályokra, de fogadd úgy 

ezeket, mint “jellemépítő tapasztalatokat”. Tanulj belőlük, emelkedj föléjük. 

8. Ha keserű vagy, dühös, sajnálod magadat és képtelen vagy megbocsátani, mit gondolsz, hová jutsz el 

ezzel a viselkedéssel? Fordíts hát hátat a pesszimista hangulatnak, tankolj fel optimizmussal, töltődj fel 

hálás, cselekvő, együttérző vagy megbocsátó hozzáállással. 

9. Én dönthetek. Te 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 boldogulásunkért. 

10. Van pár dolog az életben, amit se irányítani, se megváltoztatni nem tudsz, élned kell vele. Miénk a 

döntés, hogy feladjuk vagy folytatjuk tovább. 

(idézetek forrása : citatum.hu) 

 

 

Forrás: http://777blog.hu/egyeb/nick-vujicic-tiz-legklasszabb-gondolata/ 
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