* *به حول وقوه الهي قبولي درانتخابی تيم ملي کشور که در ارديبهشت
خواهد با پش���تکار عضو تيم ملي بشوم و با
ماه برگزار ميش���ود.دلم مي
گرفتن مدال طال وتقديم آن به سردار "قاسم سليماني" که ارادت خاصي
به ايشان دارم،وظيفه خود را در قبال وطنم انجام بدهم.
با دیدن این سه معلول موفق هنوز هم فکر می کنید نمی توانید؟
*از مشکالت معلولين در جامعه بگوييد.
**مشکالت معلولين که در جامعه زياد است کدامشان را بگويم؟!! عدم تا كنون در مورد عزت نفس ،پشتکار و اراده فکر كرديد؟ عزت نفس و تاثیر ذهن انسان و مدل ذهنی بر موفقیت
ها،عدم در زندگی ...در این مطلب قصد داريم به معرفی چند نفر از افراد بلند همت بپردازيم.
مناسب سازي براي تردد ويلچر در سطح شهر،معابر،ادارات،دانشگاه
حضور وسيله نقليه عمومي که با شرايط معلولين ويلچرنشين هماهنگ افرادی که فاقد دست و پا هستند ،یعنی نه دست دارند و نه پا ،فقط قسمتی از بدن در آنها وجود دارد تا بتوانند
باشد.نبود کار وشغل مناسب که هم درآمد يک معلول را تامين کند،هم زنده بمانند! اما بر خالف تصور اغلب افراد ،آنها عالوه بر زنده ماندن زندگی خوبی هم دارند و الهام بخش س���ایر
هايشان افراد روی زمین برای موفقیت و پشتکار هس���تند .افرادی که عليرغم داشتن معلولیت جسمی به موفقیتهای
باعث باال رفتن اعتماد به نفس اين دوستان معلول که البته خيلي
بسيار باهوش و فعال وموفق هستند،بشود.نبود مسکن،احترام،نگاههاي بسیار بزرگی رسیده اند.
تحقير کننده.مثال در همين ورزش بوچينا از گراني توپها گرفته تا مشکل افرادی که شاید در نگاه اول حس ترحم نسبت به آنها داشته باشیم که این بندگان خدا با این معلولیت جسمی
چطور زندگی می کنند.اما برخی از افراد با معلولیت جسمی آنقدر از زندگی لذت می برند و به دنبال چالشهای
رفت وآمد.
* با اين وجود خانواده يک معلول جسمي وحرکتي که اتفاقا از جدید هستند که شاید بتوان گفت:
های زندگی را هدر می دهیم.
پويايي وفعاليت وخواستههايي براي پيشرفت سرشار است بايد دل آنها برای ما می سوزد که با این همه امکانات به دنبال و توانایی و بدن سالم روز
هابه عنوان افرادی که فعل خواستن را صرف کردهاند و به موفقیتهای بسیار چشم گیر رسیدهاند و در دنیا معروف هستند.
هاي زيادي داشته باشد .از مشکالت خانواده
دغدغه
باهم در این مطلب با آنها آشنا می شویم:
فردي معلول از يک خانواده پر جمعيت ميگوييد؟
هاي داراي فرزند معلول **نیک وی آچیچ
**بله...چرا که نه...در زمينه مشكالت خانواده
بايد بگويم در جامعهاي كه افراد به اصطالح سالم دچار مشكالت عديده نیک وی آچیچ در س���ال  ۱۹۸۲در استرالیا به دنیا آمده است .فرض کنید نوزادی متولد می شود که دست و پا
هس���تند ،مگر ميشود يک خانواده با داشتن فرزند معلول وگاهي حتي ندارد! اغلب افراد فکر می کنند که چه زندگی س���ختی
خواهد داش���ت و شاید هم نتواند دوام بیاورد و به زودی
مبرا باشند؟.
چند فرزند معلول از مشکالت ّ
ها دو چندان است،از قبيل بمیرد.اما کس���ی نمی دانست که فرزند بدون دست و پا
متاسفانه،متاسفانه مشكالت اين نوع خانواده
تر ّدد در محيطهاي عمومي كه مناس���ب سازي نشده،بحث تحصيالت سالها بعد تبدیل به یک سخنران گران قیمت می شود و
هاي بيشتري نسبت در هر سخنرانی چند هزار دالر دستمزد می گیرد.
هاي معلولين هزينه
وخرج ومخارج آن چون خانواده
هاي ديگر دارند.مقوله مهمتر بيمه وخدمات آن اس���ت.ازهمه او در دوران مدرسه بسیار اعتماد به نفس پایینی داشت
به خانواده
مهمتر اشتغال وازدواج يك فرد معلول كه واقعااين قشر از جامعه را آزار و بسیار از مسخره ش���دن می ترسید .با کمک مادرش
ميدهد...يک فرد معلول مثل يک شهروند عادي حق برخورداري از تمام توانس���ت یاد بگیرد چطور از دو انگشت پایش استفاده
کند .او با تالش خود توانست زندگی خوبی بسازد.تالشی
مزايا و حقوق شهروندي را دارد.
*هم اکنون نگاه مردمان جامعه به يک فرد معلول اما ورزشکارو که اغلب افراد س���الم از نظر ظاهری انجام نمی دهند و
دائم بهانه می آورند،بهانههای متنوع از نبود امکانات و سن و استعداد تا حسش نیست و...
وکيل ومخترع موفق چگونه است؟
**نگاه اجتماع به من كه هم ورزشكاروهم وكيل هستم ،به چند بخش نیک ازدواج کرده و زن و فرزند دارد و زندگی خانوادگی خوبی دارد .او دست از تالش برای رسیدن به رویاهایش
بر نداشته و امروز سخنران انگیزش���ی است و به تفریحاتی مانند موج سواری و فوتبال می پردازد ،گلف بازی
تقسيم ميشود.
اي ديگر می کند و روحیه عالي دارد.
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با نگاه از باال به پايين وبرخي نيزش���ايد با تحقيرکردنمان خود را راضي **کایل مینارد
کایل مینارد یکی دیگر از افراد موفق است.کایل مینارد
کنند.
مي
دهند،با در ایران تقریبا ناش���ناخته است،اما بسیار زندگی جالبی
ولي خيل كثيري از جامعه هم امث���ال مرا الگوي خود قرار مي
گويند ،شما با اين وضعيت جسمي دارد.
دهند مي
انرژي مثبتي كه به من مي
به موفقيت رسيده ايد ،ما از شما بايد درس بگيريم وتالشمان را دوچندان او بدون داشتن دست و پا یک ورزشکار حرفه ای است،او
دوبار موفق به دریافت جایزه بهترین ورزش���کار سال در
كنيم وشاکرخداي مهربان باشيم.
آمریکا ش���ده است .کایل مینارد بدون داشتن دست و پا
*حرف پاياني براي خوانندگان مجله؟
**ضمن تش���کر از صبرووقتي که براي خواندن اين گفتگو گذاشتند .قله "کلیمانجا رو" را فتح کرده است!
وس���پاس از مجله خوب ش���ما که فرصتي را براي صحبت وهمدردي او در پروفایل اینستاگرام خودش نوشته:
ومعرف���ي معلولين مهيا کرديد.درآخر جا دارد به آرزوي ديرينه خود که "کارآفرین ،س���خنران ،نویسنده کتاب پر فروش ،برنده
اي بزرگواراست .جایزه بهترین ورزشکار و کوه نورد"
مشرف شدن خدمت رهبر انقالت حضرت آيت اهلل خامنه
ّ
اشارهاي کنم وبا اميد به اينکه همه مردم به آرزوهاي قلبي خود برسند او هم اکنون در کالیفرنی���ا زندگی می کند.جالب ترین
وخدا مرا هم به اين آرزوي قلبي ام برساند.تندرس���ت وسالمت باشيد .قسمت در مورد کایل این است که او با نداشتن دست و
پا به کوه نوردی می پردازد و برایش غیر ممکن معنایی ندارد.
ياحق.
او در این اواخر به کمپین تبلیغاتی نایکی با ش���عار"غیر ممکن"اضافه شده است.مشاهده روحیه و شادابی او به
انسان حس انگیزه می دهد برای پیشرفت و تالش تا سر حد رسیدن به رویاهایش.
**نیک سنوناستاسو
نیک  ۲۰سال س���ن دارد و از زمان تولد بدون دست و پا
بوده است .او عليرغم داش���تن محدودیتهای بسیار زیاد
عالقه فراوانی به ورزش دارد.
نیک سنوناستاس���و در سریال مردکان متحرک(واکینگ
دد) هم نقش افراد تبدیل ش���ده به مردگان متحرک را
بازی می کرد.
او با آنتونی رابینز مربی افسانه ای انگیزشی دنیا مالقات
داش���ته است .او نیز مانند کایل مینارد و نیک وی آچیچ
زمانی را به ورزش می پردازد.
اينان افرادی هس���تند دارای یک ویژگی...آنها از بهانهها
دوری می کنند و به دنبال س���رزنده کردن خودش���ان
ها غبه کنند و به هدف خود
هس���تند و مدام چالشهای جدیدی برای خودش���ان تعریف می کنند تا بر چالش
برسند .گاهی شنا را امتحان می کنند و گاهی هم کوهنوردی را انتخاب می کنند. باید از این افراد درس بگیریم
که در بدترین شرایط زندگی هم باید تمام تالشمان را بکنبم تا بتوانیم بر تمام مشکالت غلبه کنیم.

سه معلول موفق و معروف دنیا را بشناسید
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