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Soos ’n refrein deur ’n Lewe sonder beperkings, geskryf deur Nick Vukicic (uitgespreek: Woi-a-tjietsj)
klink die woorde ‘Kyk na my, as ek kan, kan jy ook.’ Nick vertel van al die uitdagings wat hy (en
sy ouers en familie) moes oorkom toe hy sonder arms en bene gebore is. Hierdie motiveringsboek
vir alle mense, verskil grootliks van ander motiveringsboeke deurdat die leser stil word en
luister, want geeneen kan vir Nick sê ‘Jy ken nie my omstandighede nie.’ Nick se verhaal is
geloofwaardig. Lesers hoef maar net na die foto’s in die middel van die boek te kyk, om te weet
dat Nick oor swaarkry, beproewings en struikelblokke mag praat asook hoe om dit te oorkom.
Hy vertel oop en eerlik van al die twyfel en seer emosies, ook van die nie-verstaan-nie en opstand
– selfs teenoor God. Hy vertel van sy blinde kinderlike geloof toe hy as kind gebid het dat sy arms
en bene sou aangroei terwyl hy slaap en hoe hy dan wanneer hy wakker word eers gou sou kyk of
God sy gebed verhoor het. Hy vertel van die wrede bespotting wat hy by die skool moes verduur
en ook (heel komies) van sy eerste en enigste boksgeveg met ’n skoolboelie en hoe hy die geveg
gewen het waardeur sy aansien by die teenoorgestelde geslag gestyg het! Hy vertel ook van ’n
vriendin wat hom wreed-eerlik uitgevra het oor sy absolute afhanklikheid van ander mense en
hoe hierdie gesprek hom uitgedaag het om so onafhanklik as moontlik van sy ouers en familie
te funksioneer. Hierdie verandering het egter eers gekom na ’n mislukte selfmoordpoging. Nick
moes die waarheid in die oë kyk – of hy aanvaar homself, of hy gaan te gronde.
Die eerste stap van Nick se genesing is in aanvaarding gesetel: ’n algehele oorgawe aan en
vertroue in God vir die toekoms. Sy ouers en familie het gehelp deur kreatief hulpmiddels te
ontwerp waarmee Nick dinge vir homself kon begin doen, byvoorbeeld om te stort, hare te was
en tande te borsel. Soos Nick ouer geword het, het hy kerkgroepe begin toespreek en sy getuienis
gedeel. Hy het gou agtergekom dat sy vertelling veranderings in ander mense se lewens gebring
het. ’n Sekere John Pingo het Nick na Suid-Afrika genooi, nadat hy Nick se getuienis gehoor het.
Nick sê: ‘Ek is Suid-Afrika toe as ’n jong man vol selfvertroue, doodseker dat ek ’n verskil in
hierdie uitgestrekte land kon maak. Maar dit was Suid-Afrika wat my verander het.’ Nick het
tot die besef gekom dat wanneer ’n mens van jouself en jou eie probleme wegstap om na ander
mense uit te reik, dit jóú sal verander. Hierdie ervaring het daartoe bygedra dat Nick vandag ’n
wêreldwye bediening het om mense te inspireer en te vertel van die hoop wat ons in God het.
Nick het vanaf Australië na Amerika verhuis vanwaar hy sy bediening beoefen. Hy het die niewinsgewende organisasie Life without Limbs gestig wat ander gestremde persone help, maar wat
ook fondse vir navorsing ten opsigte van gestremdheid genereer.
Lewe sonder beperkings is ’n moet-lees-boek, nie net vir iemand wat depressief is of vir diegene wat
onder moeilike uitdagings gebuk gaan nie, maar vir elke mens! Dit bied praktiese raad vir ’n lewe
van vervulling. Onderwerpe wat aangeraak word, is onder andere hoe om lyding te deurstaan,
aanvaarding van die self, ander mense en omstandighede, die regte opbouende gesindheid, die
hantering van konflik, hoe om teleurstellings en vrese te oorkom, hoe om nuut of oor te begin as
dit nodig is, hoe om ander mense en God te vertrou, hoe om elke geleentheid aan te gryp en hoe
om lig te leef deur die komiese raak te sien. Hierdie is ’n puik, geloofwaardige motiveringsboek.
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