
Lasă grijile începe să trăieşti 

1. Lucruri fundamentale pe care ar trebui să le ştiţi 
1. Traiti în „compartimente etanşe de timp” 

1. Închideţi uşile de fier către trecut şi viitor. Trăiţi în compartimente 
etanşe de timp. Ce ar fi să vă puneţi întrebările de mai jos şi să 
notaţi răspunsurile? 

1. Am tendinţa să amân să trăiesc în prezent, făcându-mi griji 
pentru viitor, O formulă magică pentru a scăpa de griji 
pentru viitor, ori să tânjesc la „o grădină vrăjită de 
trandafiri aflată undeva la orizont”? 

2. Îmi amărăsc uneori prezentul regretând lucrurile întâmplate 
în trecut – lucruri cu care s-a terminat pentru totdeauna? 

3. Mă trezesc dimineaţa hotărât să acaparez ziua – să scot tot 
ce se poate din cele 24 de ore? 

4. Pot obţine mai mult de la viaţă „trăind în compartimente 
etanşe de timp”? 

5. Când voi începe să fac asta? Săptămâna viitoare? …Mâine?
…. Astăzi? 

2. O formulă magică pentru a scăpa de griji 
1. Întrebaţi-vă: „Care este cel mai rău lucru ce se poate întâmpla?” 
2. Pregătiţi-vă să acceptaţi situaţia, dacă nu aveţi încotro. 
3. Procedaţi apoi cu calm la atenuarea răului. 

3. Ce puteţi păţi din cauza grijilor. 
1. Inima este afectată de griji, hipertensiunea arterială este alimentată 

de griji, reumatismul poate fi provocat de griji, de dragul 
stomacului, faceţi-vă mai puţine griji, grijile pot duce la gripa, 
grijile şi tiroida, diabetul ce se lasă pradă grijilor. (câteva capitole 
din cartea: „Încetaţi cu grijile şi însănătoşaţi-vă” – Edward 
Podolsky.) 

2. Dr. Russel L. Cecil: a enumerat patru dintre cele mai obişnuite 
cauze ale artritei: 

1. Eşecul în familie 
2. Dezastrul financiar şi necazurile 
3. Singurătatea şi grijile 
4. Resentimentele conservate în timp. 

3. Dr. Israel Bran avea câteva sfaturi pentru bolnavii de tiroidă 
hipertensivă, cele mai relaxante forţe recreative sunt: 

1. Religia (credeţi în Dumnezeu) 
2. Somnul (Învăţaţi să dormiţi bine) 
3. Muzica ( Iubiţi muzica buna) 
4. Râsul (vedeţi partea amuzantă a vieţii) şi sănătatea si 

fericirea vă vor aparţine. 
4. „Cei ce nu ştiu să lupte cu grijile mor de tineri”. 



2. Tehnicile fundamentale de analizare a grijilor. 
1. Cum să analizezi şi să rezolvi problemele legate de griji 

1. Stabiliţi care sunt faptele. Amintiţi-vă că decanul Hawkes de la 
Universitatea de la Columbia spunea: „Jumătate din grijile din 
lumea asta sunt cauzate de faptul că oamenii încearcă să ia decizii 
înainte de a avea suficiente cunoştinţe pe baza cărora să ia o 
decizie.” 

2. După ce cântăriţi cu atenţie care sunt toate faptele, luaţi o decizie. 
3. După ce aţi luat o decizie, acţionaţi! Ocupaţi-vă de punerea în 

practică a deciziei şi ignoraţi orice nelinişte legată de rezultatul ei. 
2. Cum să eliminaţi jumătate din grijile legate de afaceri 

1. Când dumneavoastră, sau un asociat, sunteţi tentaţi să vă faceţi 
griji din cauza unei probleme, scrieţi pe hârtie următoarele 
întrebări şi răspunsurile lor: 

1. Care este problema? 
2. Care este cauza problemei? 
3. Care sunt soluţiile problemei? 
4. Care este cea mai bună soluţie? 

3. Cum să vă învingeţi năravul îngrijorării înainte de a vă învinge el pe 
dumneavoastră 

1. Cum să vă alungaţi din minte grijile 
1. Îndepărtaţi-vă grijile din minte căutând să fiţi mereu ocupaţi. 

Activitatea susţinută este una din cele mai bune terapii inventate 
vreodată de vindecare a îngrijorării. 

2. Nu vă lăsaţi doborâţi de cărăbuş 
1. Nu vă agitaţi pentru nimicuri. Nu permiteţi fleacurilor, simple 

termite ale vieţii, să vă distrugă fericirea. 
3. O lege care vă scapă de multe griji 

1. Folosiţi legea probabilităţii pentru a vă alunga grijile. Puneţi-vă 
întrebarea: „Ce şanse sunt ca acest lucru să nu se întâmple?” 

4. Cooperaţi cu inevitabilul 
1. Colaboraţi cu inevitabilul. Dacă ştiţi că nu vă stă în putere să 

schimbaţi sau să revizuiţi o situaţie, supuneţi-vă: „Asta este. Şi nu 
pateu fi altfel.” 

5. Plasaţi o comandă „stop-pierderi” pe grijile dumneavoastră 
1. Plasaţi o comandă „stop-pierderi” asupra grijilor. Hotărâţi cât de 

mult merită să vă neliniştiţi din cauza unui lucru şi refuzaţi să 
depăşiţi acest prag. 

6. Nu încercaţi să tăiaţi rumeguş cu fierăstrăul 
1. Lăsaţi trecutul să-şi îngroape morţii. Nu tăiaţi rumeguşul cu 

fierăstrăul. 
4. Şapte feluri în care puteţi cultiva o atitudine mentală aducătoare de linişte şi 

fericire 
1. Opt cuvinte ce vă pot transforma viaţa (Să ne umplem minţile cu gânduri 

de pace, curaj, sănătate şi speranţă, pentru că „viaţa este aşa cum ne-o fac 
gândurile.”) 



2. Preţul scump al răfuielii (Să nu încercăm niciodată să ne răfuim cu 
adversarii noştri, pentru că în acest fel ne vom face mai mult rău nouă 
decât lor. Să facem asemenea generalului Eisenhower: să nu pierdem nici 
o clipă gândindu-ne la cei care nu ne plac. 

3. Dacă veţi face asta, nu vă veţi face niciodată griji din cauza 
nerecunoştinţei 

1. În loc să ne facem griji din cauza ingratitudini, să o anticipăm. Să 
ne amintim că din cei zece leproşi pe care Isus i-a vindecat într-o zi 
– numai unul I-a mulţumit. De ce ne-am aştepta să primim mai 
multă recunoştinţă decât Isus? 

2. Să ne amintim că singura cale prin care ne putem afla fericirea nu 
este anticiparea recunoştinţei, ci a dărui din bucuria de a dărui. 

3. Să ne amintim că recunoştinţa este o trăsătură „cultivată”, aşadar, 
dacă vrem să avem copii recunoscători, trebuie să ii educăm în 
acest spirit. 

4. Aţi da tot ce aveţi pe un milion de dolari? (treceţi-vă în revistă 
binecuvântările nu necazurile!) 

5. Găseşte-te pe tine şi fi tu însuţi: aminteşte-ţi că nu mai e altul ca tine pe 
lume.(să nu ii imităm pe ceilalţi. Să ne găsim pe noi înşine, pentru că 
„invidia înseamnă ignoranţă”, iar „imitarea înseamnă sinucidere”.) 

6. Dacă ai o lămâie fă o limonadă (Când soarta ne oferă o lămâie, să 
încercăm să facem o limonadă). 

7. Cum să vă vindecaţi de depresie în 14 zile (Să uităm de propria noastră 
nefericire, încercând să aducem puţină fericire altora. „Când eşti bun cu 
alţii, cu tine însuţi eşti de fapt cel mai bun.”) 

5. Modalitatea perfectă de a învinge grijile 
1. Cum şi-au învins mama şi tata grijile (Dacă Îl iubim pe Dumnezeu şi îi 

respectăm poruncile totul va fi bine. William James: „Bineînţeles, 
remediul suveran al îngrijorării este credinţa religioasă”. ) 

6. Cum să nu ne facem griji din cauza criticii 
1. Amintiţi-vă că nimeni nu loveşte un câine mort ( Critica nedreaptă este 

adesea un compliment mascat. De multe ori înseamnă că aţi stârnit gelozia 
şi invidia. Amintiţi-vă că nimeni nu loveşte un câine mort.) 

2. Faceţi ce trebuie şi critica nu vă va răni (Străduiţi-vă să faceţi lucrurile cât 
de bine puteţi, şi apoi deschideţi-vă umbrela şi nu lăsaţi ploaia de critici să 
vă şiroiască pe ceafă.) 

3. Prostii pe care le-am făcut (să ţinem un jurnal al prostiilor făcute şi să ne 
criticăm pe noi înşine. Odată ce nu putem spera să fim perfecţi, haideţi să 
face ca a făcut E.H. Little: să cerem să fim criticaţi fără părtinire şi 
constructiv. 

7. Şase modalităţi de a preveni oboseala şi îngrijorarea şi de a vă menţine energia şi 
buna dispoziţie la cote înalte 

1. Cum să vă bucuraţi de o ora în plus pe zi (odihniţi-vă înainte de a obosi) 
2. Ce vă oboseşte şi ce este de făcut (Învăţaţi să vă relaxaţi la muncă) 
3. Cum să evitaţi oboseala şi să arătaţi mereu tineri( Învăţaţi să vă relaxaţi 

acasă) 



4. Patru bune deprinderi de lucru, care vă vor ajuta să preveniţi oboseala şi 
îngrijorarea (Aplicaţi aceste patru bune deprinderi de lucru: 

1. Degajaţi-vă biroul de toate hârtiile, cu excepţia celor de care aveţi 
nevoie imediat. 

2. Faceţi lucrurile în ordinea importanţei lor. 
3. Când apare o problemă rezolvaţi-o pe loc, dacă aveţi toate datele 

necesare luării unei decizii. 
4. Învăţaţi să organizaţi, să delegaţi şi să supravegheaţi. 

5. Cum să alungăm plictiseala care produce oboseala, îngrijorare şi 
resentimente (Pentru a preveni îngrijorarea şi oboseala, munciţi cu 
entuziasm.) 

6. Cum să nu ne facem griji din cauza insomniei? 
1. Dacă nu puteţi dormi, faceţi ce a făcut Samuel Untermyer: Sculaţi-

vă şi lucraţi sau citiţi până ce vă ia somnul. 
2. Amintiţi-vă că nimeni nu a murit din nesomn. Îngrijorarea datorită 

insomniei face, în general, mai multe ravagii decât lipsa somnului. 
3. Încercaţi să vă rugaţi, sau repetaţi psalmul 23 asemenea Jeanettei 

MacDonald. 
4. Relaxaţi-vă trupul. 
5. Faceţi exerciţii fizice. Aduceţi-vă într-o asemenea stare de 

oboseală, încât să nu mai puteţi sta treji. 
8. Cum am învins grijile – 31 de povestiri adevărate. 

1. C. I. Blackwood: „Ţineţi minte, astăzi este mâinele pentru care v-aţi făcut 
griji ieri. Puneţi-vă întrebarea: de unde STIU că lucrul care mă 
îngrijorează chiar se va întâmpla?” 

2. Roger W. Babson.(economist de renume) Iată o metodă care merită un 
capitol întreg. Citiţi istorie! Încercaţi să priviţi din perspectiva miilor de 
ani – şi veţi vedea cât de neînsemnate sunt necazurile 
DUMNEAVOASTĂ la scara eternităţii! 

3. Elmer Thomas (senator de Oklahoma al Statelor Unite) mama fuse-se 
profesoară, aşa că mi-a spus: „Fiule, trebuie să capeţi o educaţie, trebuie să 
îţi câştigi traiul cu mintea; trupul va fi întotdeauna un handicap pentru 
tine.”) 

4. R.V.C. Bodley „Când asupra vieţii noastre suflă vânturi aprige, fierbinţi şi 
nu le putem împiedica, să acceptăm, şi noi, inevitabilul. Şi apoi să ne 
apucăm repede să refacem ceea ce este de refăcut! 

5. William Lyon Phelps (profesor universtiar) Cinci moduri în care 
profesorul Phelps îşi alunga grijile: 

1. Trăiţi cu plăcere şi entuziasm: „Trăiesc fiecare zi de parcă ar fi 
prima pe care am văzut-o vreodată şi ultima pe care am s-o mai 
văd.” 

2. Citiţi o carte interesantă: „Când am avut o depresie nervoasă 
prelungită… am început să citesc…Viaţa lui Carlyle….şi am fost 
atât de absorbit de citit, încât mi-am uitat descurajarea.” 

3. Faceţi sport: „Când am fost extrem de deprimat, m-am silit să fiu 
activ fizic la aproape fiecare oră a zilei”. 



4. Relaxaţi-vă în timp ce munciţi: „Am învăţat de mult să evit 
nebunia grabei, a pripei şi a muncii sub tensiune. Când eram 
guvernator la Conecticut, mi-a spus: „Uneori, când am prea multe 
lucruri de făcut deodată, mă aşez comod, mă relaxez, îmi fumez 
pipa o oră şi nu fac nimic.” 

5. Încerc să îmi privesc necazurile din perspectiva cuvenită. Îmi spun: 
„Două luni de acum în acolo n-o să îmi fac griji pentru problema 
aceasta, aşa că de ce mi-aş face acum? De ce să nu adopt acum 
aceeaşi atitudine pe care o voi avea peste două luni?” 

6. Doroty Dix: şi-a învins grijile trăind în „Compartimente etanşe de timp” 
Am învăţat să trăiesc fiecare zi aşa cum vine şi să nu îmi fac singură 
necazuri, îngrijorându-mă pentru ziua de mâine.” 

7. J.C. Penney a învăţat să îşi învingă grijile aproape instantaneu, pentru că a 
descoperit singurul remediu perfect: „Dumnezeu îţi va purta de grijă”. 

8. Eddie Eagan – Grijile dispar când începe exerciţiul. 
9. Jim Birdsall a învăţat să înceteze să îşi facă griji pentru că şi-a analizat 

problemele. 
10. Dr. Joseph R. Sizoo : „Şi Cel ce m-a trimis este cu Mine, nu M-a lăsat 

singur.” 
11. Ted Ericksen: „Mă bucur acum că a trebuit să îndur toată durerea şi 

extenuarea aceea, pentru că m-a ajutat să pun capăt îngrijorării.” 
12. Percy H. Whiting: „Nu vă luaţi prea în serios. Încercaţi să râdeţi de unele 

dintre grijile cel mai prosteşti şi vedeţi dacă nu puteţi să le alungaţi, cu 
râsul, din existenţa dumneavoastră. 

13. Gene Autry: „Experţii militari spun că primul principiu în conducerea unei 
lupte este să ai la dispoziţie un aliniament de rezervă. 

14. E. Stanley Jones: „Dumnezeu: „Eşti tu pregătit pentru munca aceasta la 
care te-am chemat?” El: „Nu, Doamne, sunt terminat. Am ajuns la capătul 
puterilor” Dumnezeu: „Dacă te laşi în seama Mea şi nu-ţi mai faci griji, 
mă ocup Eu de asta.” 

15. Homer Croy: „Dacă nu puteţi să vă afundaţi mai mult, puteţi încerca să vă 
ridicaţi.” 

16. Jack Dempsey. 
1. Îmi spuneam cuvinte de încurajare 
2. Îmi reaminteam de inutilitatea îngrijorării 
3. Mă rugam 

17. Kathleen Halter şi-a făcut un program atât de încărcat, încât să nu-i mai 
rămână timp pentru îngrijorare şi şi-a numărat binecuvântările. 

18. Învaţă să analizezi o floare, un apus de soare, norii. Nu trebuie să umblăm 
cu ochii închişi pe stradă din cauza îngrijorărilor noastre. 

19. Cameron Shipp: „Mă compromiteam singur prosteşte. Mă luam prea în 
serios.” 

20. William Wood: „Sarcina zilei de mâine, adăugată celei de ieri şi purtată 
astăzi îl face şi pe cel mai puternic om să se poticnească.” 

21. Del Hughes: „Secretul nefericirii este să ai timp să te întrebi dacă eşti 
fericit sau nu.” 



22. Louis T Montanat: „Timpul poate rezolva o mulţime de lucruri” 
23. Joseph L. Ryan: „Înfruntaţi situaţia cea mai rea cu putinţă!” 
24. Ordway Tead: „Sunt prea ocupat. Mi se pare stimulator şi înviorător să 

trec de la o activitate la alta. Mă odihneşte. Îmi limpezeşte mintea. A 
trebuit să învăţ să-mi alung toate problemele din minte când îmi încui 
biroul.” 

25. Connie Mack: „Chiar şi 5 minute de somn sunt de mare folos.” 
26. Arden W.Sharpe: „ Omul este aşa cum gândeşte în inima lui” 
27. Joseph M. Cotter: „ Urmez călăuzirea cugetului meu, ştiind că el îmi dă 

odihnă” 
28. Jogn D. Rockefeller: 

1. Evită îngrijorarea. Nu-ţi face griji niciodată pentru nimic, în nici o 
împrejurae. 

2. Relaxează-te şi fă multe exerciţii uşoare în aer liber. 
3. Controlează-ţi dieta. Opreşte-te întotdeauna din mâncat când încă 

eşti puţin flămând. 
29. Paul Sampson: „Când sună telefonul, nu mă mai reped să apuc receptorul 

de parcă m-ar urmări cineva, şi când îmi vorbeşte cineva, sunt relaxat ca 
un bebeluş adormit. 

30. John Burger: „ Dacă o situaţie pare insuportabilă, înfrunt-o! Porneşte la 
luptă! Nu te lăsa!” 

31. Beniamin Franklin: „Analizează cu hârtia în faţă şi creionul”. 
32. Kathryne Holcombe Farmer: „ Dă-mi Doamne seninătatea să accept 

lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile care îmi 
stau în putinţă şi înţelepciunea de a şti care este diferenţa.” 
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