
                                                                        
  مرز اثر نیک وي اچیچ معرفی کتاب زندگی بدون حد و

  
 

مرز اولین اثر نیک وي اچیچ سخنران انگیزشی و نویسنده مشهور  کتاب زندگی بدون حد و
  .استرالیایی می باشد

ب انگیزه یکی از عجی ن نشان دهنده روحیه وآاین کتاب در دوازده فصل نوشته شده و گوشه گوشه 
کند و به دیگران انگیزه و امید به ترین وموفق ترین انسان هایی است که در دوران ما زندگی می 

  .زندگی می بخشد

م اینکه اوچگونه با در هر فصل این کتاب ماجرا هاي جالب وخواندنی از زندگی نیک را می خوانی
  .مشکالت دست و پنجه نرم می کرد وچطور توانست به سخران بزرگی تبدیل شود
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نگارش این کتاب بسیار ساده و روان می باشد و نیک بدون هیچ پیچ وخمی داستان زندگی خود را 
 میک نی شرح داده است هرچند کتاب داراي تم انگیزشی نیز می باشد اما بیشتر این خود زندگی 

  .باشد که الهام بخش است

ي اچیچ انسان بسیار شوخ طبعی می باشد و در تمام سخنرانی هایش از شیرین کاري هاي خودش و
  .تعریف می کند که این موضوع را در این کتاب نیز می توان  مشاهده کرد

بدون شک هرکسی که این فرد راببیند دوست دارد کتابش را هم مطالعه کند این کتاب در میان 
جوانان  ونوجوانان طرفداران بیشتري دارد.کتابی خاص که به شرح موفقیتهاي انسانی خاص 
اختصاص دارد که باوجود محدودیت ها ونقص هاي جسمی به پیشرفتی خیره کننده رسید. او در 

حصار شرایط خود نماندم.  دست و پا بدنیا امدم اما هرگز در من بدون«باره ي خودش می نویسد:
ر دنیا سفر می کنم و به میلیون ها نفر الهام می بخشم  تا با ایمان امید وعشق من به سراس

  .برنامالیمات زندگی چیره شوند و به ارزوهاي خود برسند

نیک در همه جاي کتاب از نقش پدر ومادر خود و حمایت هاي انان یاد می کند نیک خانواده اي 
ان به لطف و حکمت خداوند عامل استواري انها مسیحی و بسیار با ایمان و معتقد دارد و همین ایم

  .در مقابل مشکالت بوده است

نیک با یک نقض ژنتیکی بدنیا امد که افراد داراي این نقض بدون دست و پا می باشند  واین موضوع 
ع ه شدن این موضودر ابتدا بسیار براي پدر و مادر نیک سخت بود طوري که مادر نیک بعد از متوج

و با ایمان به لطف خداوند نیک را به بهترین شکل  اري می کرد اما به مرور زمانخودداز دیدن نیک 
  .ممکن پرورش دادند ودر مواقع سخت همواره او را راهنمایی کرده و به او امید می بخشند

 نآهیچ چیز نباید موجب  .مهم ان است که چگونه ببینی بستگی دارد. همه چیز به دیدگاه ما«
ن شود که ما خود را از زندگی بدزدیم و آهیچ چیز نباید موجب  .را احتکار کنیمشود که ما خود 

  »در پستوي ترس زندگی کنیم
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