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Capitolul 1

Fii bun cu tine

Este greu de găsit un om care să fie maestru 
desăvârșit al personalității sale și în ceea ce realizează, 
care să-și abordeze obligațiile cu siguranța unui cuceri-
tor, care să fie în stare să-și înfrunte fățiș problemele de 
viață, care se menține întotdeauna în stare de a face tot 
ce-i stă în putere, de a înfăptui cele mai mari lucruri cu 
ușurință, fără încordare, care prinde cu mână de maes-
tru oportunitățile prețioase ce îi apar în cale. 

Pentru a se menține într-o formă maximă, 
pentru a dobândi stăpânirea completă a tutu-
ror puterilor și potențialului său, un om trebuie 
să fie bun cu el însuși la nivel mental: trebuie 
să gândească de bine despre sine. 

Cineva a spus că acela care se depreciază pe sine Îl 
hulește pe Dumnezeu, care l-a creat după propriul chip 
și l-a declarat perfect. Foarte puțini oameni gândesc 
suficient de bine despre ei înșiși, respectându-și doar 
pe jumătate originea divină, abilitațile, caracterele sau 
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potențialul desăvârșit; de unde și ineficiența și lipsa ran-
damentului în carierele lor.

 Persoanele care stăruie cu îndârjire în a-și vedea 
părțile slabe, bolnăvicioase, neplăcute, care cred că au 
moștenit o tară de la strămoșii lor, că nu merită mai mult 
și că niciodată nu vor obține mai mult, care întotdeauna 
își exagerează defectele, care văd doar micimea din ele – 
aceste persoane nu ating niciodată grandoarea bărbăției, 
respectiv, măreția feminității menite lor de Dumnezeu. 
Ele păstrează în mințile lor o imagine de sine măruntă, 
meschină, josnică și slăbită, până când înfățișarea aceea 
neînsemnată devine realitate. Înfățișarea lor, viețile lor, 
opinia vrednică de dispreț despre ei înșiși arată că ei își 
neagă grandoarea și își subminează propriul potențial. 
Ei chiar gândesc despre ei că sunt meschini, fără însem-
nătate, plini de defecte.

,,Cum gândește un om în inima lui, așa este.” Opinia 
lui despre el însuși va fi reprodusă de procesele vitale din 
interiorul lui și reflectată în propriul corp.

Dacă vrei să te pui cât mai bine în valoare, 
nu te imagina niciodată diferit de ceea ce vrei 
de fapt să fii: bărbatul sau femeia care dorești 
să devii.

Ori de câte ori te gândești la tine, formează-ți o 
imagine mentală perfectă, sănătoasă, nobilă, de ființă 
căreia nu-i lipsește nimic și care are fiecare calitate do-
rită. Refuză categoric să nu vezi nimic din ceea ce te-ar 
putea distrage. Insistă să vezi numai adevărul ființei 
tale, bărbatul sau femeia pe care Dumnezeu îl avea în 
minte atunci când te-a creat, nu lucrul distorsionat, băr-
batul sau femeia grotescă pe care ignoranța ta, mediul 
nefericit, gândirea greșită și viața vicioasă l-au produs. 
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Evaluarea pe care ți-o faci tu, imaginea pe care o ai în 
mintea ta despre tine vor însemna pentru tine infinit 
mai mult decât părerea celorlalți. 

Dacă vrem să atingem potențialul maxim al vieții 
noastre, dacă vrem să fim și să facem tot ce este posibil 
să fim și să facem, trebuie nu numai să gândim de bine 
despre noi, dar mai trebuie și să fim corecți cu noi din 
punct de vedere fizic – trebuie să fim buni cu corpurile 
noastre. Pentru a fi acel tip superior de bărbat sau feme-
ie, este la fel de necesar să îți cultivi corpul, dezvoltându-i 
cea mai mare forță și cea mai mare frumusețe posibile, 
precum și mintea, ridicând-o la cea mai înaltă putere. 

Există o mulțime de oameni care sunt buni cu alții, 
dar nu și cu ei înșiși. Ei nu au grijă de propria sănăta-
te, de propriile corpuri, nu-și conservă propria energie, 
risipindu-și resursele. Se comportă ca sclavii față de 
ceilalți, dar ca tirani față de ei înșiși. 

Fidelitatea față de ceilalți este una dintre cele mai 
dorite calități, cu toate acestea, fidelitatea față de tine 
însuți este o calitate la fel de necesară.

Este la fel de mare păcatul să nu fii bun 

cu tine ca și acela de a nu fi bun cu ceilalți. 

Este datoria sacră a fiecăruia să se mențină la cel 
mai înalt standard posibil la nivel fizic și mental, în caz 
contrar, el nu poate să dăruiască lumii mesajul său divin 
în deplinătatea lui. 

Este datoria sfântă a fiecăruia să se păstreze în stare 
de a face tot ce-i mai bun pentru el. 

Este mare păcat ca omul să persiste într-o stare de 
epuizare și surmenare și din această cauză să nu poată 
răspunde la chemarea vieții lui sau la oricare altă cerere 
importantă ce îi poate fi adresată de urgență. 
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Există mulți oameni cu potențial superior care au 
o profesie obișnuită și ale căror cariere sunt dintre cele 
mai dezamăgitoare pur și simplu pentru că nu se păs-
trează într-o condiție fizică și mentală bună pentru a-și 
face datoria așa cum se cuvine. 

În fiecare loc de muncă găsim angajați care sunt 
doar pe jumătate treji, pe jumătate vii; trupurile lor sunt 
pline de celule moarte, de celule otrăvite din cauza vieții 
vicioase, a gândirii defectuoase și a obiceiurilor proaste. 
Este vreo mirare că obțin atât de puțin de la viață când ei 
îi oferă atât de puțin? 

Cunosc bărbați de vârstă mijlocie care sunt la același 
nivel la care erau când au terminat școala sau facultatea. 
Nu au avansat niciun pic, ba unii chiar au regresat și nu 
pot să înțeleagă de ce nu ajung mai departe, de ce nu au 
mai mult succes. Dar toată lumea care îi cunoaște vede 
marea problemă în indiferența față de propria lor sănă-
tate, în neglijarea propriilor nevoi fizice, în depravarea, 
viața dezordonată, în stilul de viață neglijent, în tot felul 
de lucruri care îi trag în jos, handicapuri pe care nici 
măcar intelectuali de seamă n-ar fi putut să le târască 
după ei și să înregistreze un cât de mic progres. 

Vedem peste tot tinere și tineri paralizați în viețile 
lor profesionale, târându-se în mediocritate, capabili de 
lucruri mărețe, dar făcând lucruri mărunte din cauză că 
nu au suficientă vitalitate să se forțeze să meargă pe dru-
mul lor și să depășească obstacolele din calea lor. Ei nu 
au fost buni cu corpurile lor fizice.

O carte insipidă a unui autor nu îl poate acapara 
pe cititor pentru că autorul nu a avut vigoare – niciun 
surplus de vitalitate – să pună înăuntrul ei. Cartea nu 
te animă pentru că autorul nu a fost animat când a 
scris-o. Este lipsită de viață din cauza vitalității scăzute 
a autorului. 
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Preotul nu își ține oamenii aproape pentru că îi lip-
sesc rezistența, forța și vitalitatea fizică. El are slăbiciu-
ne mentală din cauză că are slăbiciune fizică. Profesorul 
nu îi trezește sau nu îi inspiră pe elevii săi pentru că lui 
însuși îi lipsesc vitalitatea și entuziasmul. Creierul și 
nervii lui sunt obosiți, energia lui epuizată, surmenată, 
puterea lui sărăcită din cauză că nu a fost bun cu sine. 

Vedem pretutindeni astfel de oameni devitalizați, 
fără spontaneitate, bună dispoziție sau entuziasm în 
munca lor. Nu se bucură de ceea ce fac. Este vorba doar 
de muncă forțată, mohorâtă și rutină monotonă. 

Marea problemă în producția pe scară largă este să 
se obțină cele mai bune rezultate cu cele mai mici chel-
tuieli posibile, cu cea mai mică uzură și deteriorare a 
mașinilor. Oamenii studiază economia în afaceri pen-
tru a obține randamentul maxim cu cheltuieli minime 
și totuși mulți dintre acești oameni care sunt atât de 
perspi cace și ocupă locuri de frunte în domeniul pro-
fesional acordă atât de puțină atenție cruțării energiei 
personale cheltuite. 

Majoritatea dintre noi suntem în război cu 
noi înșine, ne suntem cei mai răi inamici.

Așteptăm multe de la noi, totuși nu ne punem 
în situația de a obține lucruri mărețe. Suntem fie 
prea indugenți cu trupurile noastre, fie insuficient de 
indugenți. Le răsfățăm sau le neglijăm și ar fi greu de 
spus care mod de a le trata produce cele mai proaste re-
zultate. Puțini oameni își tratează corpurile cu aceeași 
atenție, grijă și considerație cu care tratează o mașinărie 
valoroasă sau un bun de orice fel de la care așteaptă mari 
foloase. 
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Luați, spre exemplu, tratamentul aparatului diges-
tiv, care furnizează energia pentru întregul corp, și veți 
vedea că cei mai mulți dintre noi nu-i dau nici pe ju-
mătate șansa de a-și face munca în mod corespunzător. 
Energia organelor digestive ale multor oameni este epu-
izată în încercarea de a avea grijă de hrana de prisos, 
pentru care nu există absolut nicio cerere în sistem. Atât 
de multă energie este consumată încercând să asimileze 
surplusul, mâncarea inutilă, alimentele necorespunză-
toare, că nu a mai rămas nimic de asimilat și de digerat 
din ceea ce este, de fapt, necesar. 

Oamenii încalcă în mod constant legile sănătății 
mâncând tot felul de mâncăruri incompatibile și nedi-
gerabile, de multe ori când stomacul este deja obosit și 
în imposibilitate de a procesa chiar și alimente simple. Îl 
umplu cu o mare varietate de mâncăruri bogate, greu di-
gerabile, îi întârzie digestia cu băuturi dăunătoare, după 
aceea se miră de ce nu mai pot să muncească și recurg la 
tot felul de stimulente și de medicamente pentru a con-
tracara efectele negative ale lăcomiei și nebuniei lor. 

Mulți merg spre cealaltă extremă și nu manâncă 
suficient de mult sau de variat, astfel încât țesuturile lor 
sunt într-o stare cronică de semiînfometare. 

Rezultatul este că, deși există un mare surplus de 
anumite elemente în unele părți ale sistemului, există o 
foamete de diferite alte elemente în alte părți ale siste-
mului. Această inegalitate sau disproporție tinde să dez-
echilibreze și să producă o lipsă de simetrie în corp și 
induce apetituri anormale, care conduc adesea la alco-
olism sau la alte tipuri de vicii. Mulți oameni recurg la 
medicamente periculoase, în efortul de a satisface pofta 
celulelor înfometate din diverse țesuturi, când, de fapt, 
ele au nevoie doar de mâncare hrănitoare. 

Există doar douăsprezece tipuri de țesuturi dife-
rite în organism, iar nevoile lor sunt foarte simple. De 
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exemplu, aproape orice cerere din întregul sistem poate 
fi satisfăcută de lapte și ouă, deși, desigur, este de dorit 
o dietă mai variată și ea ar trebui adaptată întotdeauna 
pentru a se potrivi profesiei și activităților persoanei. Cu 
toate acestea, în ciuda cerințelor simple ale naturii, cât 
de complicată a devenit viața noastră! 

Dacă am studia nevoile corpurilor noastre la fel 
cum studiem nevoile plantelor din grădinile noastre și 
dacă le-am da cantitatea și varietatea de alimente potri-
vite cu apă din belșug, aer curat și soare, nu am suferi de 
afecțiuni ale stomacului, indigestie, bilă leneșă, cefalee 
sau orice altă indispoziție ori durere. 

Dacă ne-am folosi bunul-simț în ceea ce 
privește alimentația, am trăi o viață plină, 
sănătoasă și simplă și nu am avea nevoie 
să luăm deloc medicamente.

Dar felul în care mulți dintre noi trăiesc este o cri-
mă împotriva naturii, împotriva umanității, împotriva 
potențialului nostru. 

Este uimitor faptul că oameni de altfel înțelepți și 
raționali se pot amăgi făcând economii mărunte, ceea 
ce, în realitate, este o extravaganță distrugătoare! 

Niciun mecanic bun nu s-ar gândi vreo clipă să fo-
losească instrumente necorespunzătoare. Gândiți-vă la 
un frizer încercând să conducă o afacere de top cu apa-
rate de ras tocite! Gândiți-vă la un tâmplar sau ebenist 
încercând să-și desăvârșească lucrarea folosind dălți, fie-
răstraie, rindele sau alte instrumente tocite! 

Omul care vrea să facă o treabă bună, fie că e vor-
ba de pictarea unui tablou sau de construirea unei case, 
trebuie să aibă toate instrumentele cu care lucrează în 



14 • FII BUN CU TINE

cea mai bună stare posibilă, altfel calitatea muncii lui va 
avea de suferit. 

Cel mai minunat lucru în viață este eficiența. 
Dacă vrei să valorezi ceva în lume, timpul 
tău este valoros și energia ta, prețioasă.

Ele sunt capitalul tău de succes și nu îți permiți să le 
irosești sau să le distrugi. 

Indiferent ce ai face, administrează-ți cu grijă pu-
terea, cruță-ți vitalitatea, agață-te de ea cu determinarea 
cu care un om pe cale de a se îneca se prinde de o bu-
turugă sau de un buștean plutind pe mare. Conservă-ți 
fiecare fărâmă de energie fizică, pentru că ea reprezintă 
realizarea ta materială, ea este punctul tău de sprijin ca 
ființă umană. Având aceasta, omul fără bani este bogat 
în comparație cu cel cu avere, dar care și-a risipit vitali-
tatea și și-a aruncat prețioasa energie vitală. Aurul este 
doar zgură în comparație cu aceasta, diamantele – doar 
gunoi, casele și terenurile sunt vrednice de dispreț pe 
lângă aceasta. 

Factorii care irosesc vitalitatea prețioasă sunt cei 
mai răi risipitori, sunt mai răi decât banii cheltuiți inutil: 
sunt suicidari pentru că ucid orice șansă în viață. 

La ce-ți folosește o abilitate dacă n-o poți utiliza? 
La ce-ți folosește energia dacă este slăbită, sabotată de 
economii mărunte și false? La ce-ți folosește minunata 
putere a creierului, chiar și geniul, dacă ești slăbit fizic, 
dacă vitalitatea ta este atât de scăzută fie din cauza vieții 
pline de vicii, fie din cauza lipsei de îngrijire corespun-
zătoare, astfel încât energia ta se epuizează la cel mai mic 
efort? 

Să întâlnești în viață o mare oportunitate de care 
nu poți profita din cauză că ți-ai lăsat energia să se 
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irosească în acțiuni inutile și vicioase sau să simți că poți 
doar să îm brățișezi în treacăt marea șansă tremurând, 
slăbit, cu în doială, în loc de asumare și de o conștiință a 
vigorii este una dintre cele mai descurajatoare experiențe 
trăite vreodată de o ființă umană. 

Dacă vrei să profiți din plin de tine, atunci 
îndepărtează toți consumatorii de vitalitate, 
scapă de tot ceea ce te împiedică și te trage 
înapoi, de tot ce îți risipește energia și îți 
reduce capitalul de lucru.

Obține libertatea cu orice preț. Nu căra după tine 
un corp care este pe jumătate mort din cauza obiceiuri-
lor proaste ce îți slăbesc vigoarea și te secătuiesc de forță 
vitală. 

Nu face nimic și nu atinge nimic care îți va scădea ni-
velul de vitalitate ori îți va diminua șansele de dezvoltare.

Întotdeauna întreabă-te: ,,Ce anume din acest lu-
cru pe care urmează să-l fac îmi va aduce plusvaloare 
la munca vieții, îmi va crește puterea, mă va menține în 
starea minunată de a face cel mai bun lucru posibil pen-
tru mine?” 

Multă energie prețioasă este risipită fiindu-ți fri-
că, îngrijorându-te, lamentându-te, crâcnind, căutând 
vinovați, pierzându-ți resursele în certuri mărunte și 
supărări inutile care te fac să fii iritabil, neputincios și 
epuizat mereu. Doar uită-te înapoi la ziua de ieri și vezi 
unde și pe ce ți s-a dus energia. Vezi cât de mult din ea 
s-a scurs pe nimicuri și în practici defectuoase. Poate că 
ți-ai pierdut mai multă energie vitală și vigoare într-o 
izbucnire pasională, într-o criză temperamentală, decât 
făcându-ți activitatea profesională obișnuită aferentă 
unei zile întregi. 
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Unii oameni sunt foarte atenți să păstreze piane-
le acordate în casele lor, dar nu se preocupă de instru-
mentele umane care sunt mai tot timpul dezacordate. Ei 
încearcă să cânte simfoniile vieții lor cu instrumente vii 
care scârțâie și sunt dezacordate și apoi se miră de ce au 
produs doar discordanță, în loc de armonie. 

Scopul suprem al vieții tale ar trebui să fie 
să îți menții forțele la cel mai înalt standard 
posibil, să îți conservi energia, să-ți păzești 
sănătatea, astfel încât să poți face din fiecare 
ocazie o oportunitate măreață.

Problema cu majoritatea dintre noi este că nu apre-
ciem nici măcar pe jumătate minunăția mecanismului 
uman, nici divinitatea care sălășluiește în om.

Omul este o copie infinită, la scară mică, a lui 
Dumnezeu. Aceasta este suficientă glorie pentru om... 
„Așa mic cum sunt, Îl simt pe Dumnezeu în mine”, spu-
ne Victor Hugo. Din păcate, majoritatea dintre noi nu 
Îl simțim pe Dumnezeu în noi, nu ne dăm seama de 
potențialul și puterile noastre. Pierdem din vedere divi-
nitatea. Trăim la nivelul simțurilor primare, în loc să ne 
ridicăm la nivelul înzestrărilor Divine. Ne târâm când 
am putea zbura.
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„Pentru a se menține într-o formă maximă, pentru a dobândi stăpânirea 
completă a tuturor puterilor și potențialului său, un om trebuie să fie bun 
cu el însuși la nivel mental – trebuie să gândească de bine despre sine.”

 „Dacă vrem să atingem potențialul maxim al vieții noastre, dacă vrem 
să fim și să facem tot ce este posibil să fim și să facem, trebuie nu numai 
să gândim de bine despre noi, dar mai trebuie și să fim corecți cu noi din 
punct de vedere fizic – trebuie să fim buni cu corpurile noastre.”

Aceste cuvinte rezumă filozofia lui Orison Swett Marden, părintele scri-
erilor și discursurilor motivaționale, despre succesul în viață. Fii bun cu 
tine subliniază importanța menținerii, zi de zi, a unei atitudini pozitive și 
pline de compasiune față de noi înșine. Scrisă într-un stil conversațional 

atractiv, într-un limbaj simplu și clar, dătător de 
energie și ușor de citit, această carte îi va interesa 
cu siguranță pe toți cei care caută împlinirea în 
toate segmentele vieții.

Orison                 Swett Marden


