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Această carte este dedicată tuturor femeilor.

Sper să vă ofer o perspectivă de ansamblu

 asupra modului în care gândesc bărbații.
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INTRODUCERE

AICI GĂSEȘTI TOT CEEA CE TREBUIE SĂ ȘTII 
DESPRE BĂRBAȚI ȘI RELAȚII

Timp de mai bine de douăzeci de ani, mi-am câs�tigat exis-
tent�a făcând oamenii să râdă – de ei î�ns� is� i, unul de altul, 
de familie s� i de prieteni s� i, fără î�ndoială, de iubire, de sex 
s� i de relat�ii. Umorul meu se bazează î�ntotdeauna pe 
adevăr s� i este plin de î�nt�elepciune – de felul celei care 
vine din viat�ă, din observat�ie, din î�nvăt�are s�i din cunoas�te-
re. Mi s-a spus că glumele mele ating o coardă sensibilă 
î�n oameni, deoarece aces�tia se pot raporta la ele, mai ales 
la cele care explorează dinamica relat�iilor dintre bărbat�i 
s� i femei. Sunt î�ntotdeauna surprins de cât de mult vor-
besc oamenii despre relat�ii, de cât se gândesc la ele, citesc 
despre ele, pun î�ntrebări referitoare la ele – ba chiar le 
î�ncep fără să aibă habar cum să facă să le ment�ină. Fără 
î�ndoială, dacă am î�nvăt�at ceva î�n călătoria mea pe pămân-
tul lăsat de Dumnezeu, e asta: (a) prea multe femei nu 
î�nt�eleg nimic despre bărbat�i, (b) bărbat�ii scapă basma 
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curată cu o grămadă de lucruri î�ntr-o relat�ie pentru că 
femeile nu au î�nt�eles niciodată cum gândesc bărbat�ii, 
s� i (c) eu am câteva informat�ii pret�ioase care să schimbe 
toate acestea.

Am descoperit asta atunci când am trecut la radio cu 
emisiunea Steve Harvey Morning Show. Pe vremea când 
era realizată î�n Los Angeles, am creat un segment numit 
„Î�ntrebat�i-l pe Steve”, î�n timpul căruia femeile puteau să 
sune s� i să î�ntrebe orice voiau despre relat�ii. Orice. M-am 
gândit că, î�n cel mai rău caz, „Î�ntrebat�i-l pe Steve” avea 
să ne aducă put�ină comedie de calitate s�i, la î�nceput, pen-
tru mine cam la asta se rezuma – să ajung la glume. Dar, 
nu mi-a trebuit mult să-mi dau seama că lucrurile prin 
care treceau ascultătorii mei, î�n cea mai mare parte femei, 
nu erau subiecte de glume. Aveau zeci de categorii de 
nevoi s� i de preocupări î�n viat�a lor pe care î�ncercau să le 
gestioneze – î�ntâlnirile, angajamentul, sigurant�a, ba-
gajul familial, sperant�ele pentru ziua de mâine, spiri-
tualitatea, problemele cu rudele prin aliant�ă, percept�ia 
propriului corp, î�naintarea î�n vârstă, prieteniile, copiii, 
echilibrul serviciu/casă, educat�ia. Oricare ar fi subiectul, 
cineva mi-a pus î�ntrebări despre el. S� i î�n fruntea listei 
de subiecte despre care femeile voiau să vorbească erau 
– at�i ghicit – bărbat�ii. 

Ascultătoarele mele chiar voiau răspunsuri – răspun-
suri despre cum să primească acelas�i lucru pe care î�l ofe-
reau î�ntr-o relat�ie. Î�n timpul segmentului „Î�ntrebat�i-l pe 
Steve” s� i, mai târziu, a segmentului „Strawberry Letters” 
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din versiunea actuală a emisiunii Steve Harvey Morning 
Show, femeile au spus clar că vor un schimb echitabil cu 
bărbat�ii: vor ca iubirea să le fie î�mpărtăs� ită; vor ca viat�a 
de cuplu să le fie plină de satisfact�ii; vor să li se răspundă 
cu aceeas�i intensitate la emot�ii; s�i se as�teaptă ca importan-
t�a pe care ele o acordă angajamentului să fie acceptată, 
apreciată s� i respectată î�n aceeas�i măsură. Cu toate astea, 
pentru foarte multe dintre femeile care sună la emisiunea 
mea radio, problema este că nu pot obt�ine această reci-
procitate din partea bărbat�ilor s�i, astfel, ajung să se simtă 
dezamăgite, neapreciate s� i decept�ionate de relat�iile lor 
es�uate.

Când termin cu glumele, î�nchid microfonul s�i luminile 
din studio se sting, mă gândesc la ceea ce mă î�ntreabă 
femeile î�n fiecare dimineat�ă, la emisiune, s� i rămân per-
plex – fiindcă, des� i toate cele care sună aveau probabil 
o oarecare experient�ă cu bărbat�ii (fie ei prieteni, iubit�i, 
amant�i, sot�i, tat�i, frat�i sau colegi), tot au nevoie să s�tie 
cum să obt�ină iubirea pe care s� i-o doresc, de care au 
nevoie s� i pe care o merită. Eu am ajuns la concluzia că 
adevărurile pe care le caută nu sunt niciodată evidente 
pentru ele, as�a cum sunt pentru noi, bărbat�ii. Oricât de 
mult ar î�ncerca, femeile pur s� i simplu nu ne î�nt�eleg. 

T� inând cont de asta, am lăsat glumele la o parte s�i am 
devenit foarte serios cu publicul. Prin răspunsurile mele, 
am î�nceput să transmit cunos�tint�e despre bărbat�i – cu-
nos�tint�e pe care le-am adunat lucrând timp de mai bine 
de jumătate de secol asupra unui concept: cum să fiu 
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bărbat. Î�n plus, am discutat nenumărate ore cu prietenii 
mei, tot�i bărbat�i. Aces�tia sunt sportivi, vedete de cinema 
s� i de televiziune, agent�i de asigurări, bancheri, s�oferi de 
tir, antrenori de baschet, preot�i s� i diaconi, s�efi ai Cerce-
tas� ilor, directori de magazin, fos�ti pus�cărias� i, det�inut�i s� i 
da, chiar s� i escroci. S� i un lucru este adevărat despre fie-
care dintre noi: suntem oameni foarte simpli s�i, î�n esent�ă, 
gândim cu tot�ii î�n mod asemănător. 

Când î�mi filtrez răspunsurile prin perspectiva din care 
bărbat�ii privesc relat�iile, femeile din publicul meu î�ncep 
să î�nt�eleagă de ce complexitatea s� i nuant�ele pe care le 
aduc î�n fiecare dintre relat�iile lor cu sexul opus nu le ajută 
cu nimic. Eu le î�nvăt� foarte repede că degeaba se as�teap-
tă ca un bărbat să le răspundă î�n acelas� i fel î�n care ar 
face-o o femeie, fiindcă asta nu se va î�ntâmpla niciodată. 
Atunci, î�s� i dau seama că o abordare perspicace de a trata 
cu bărbat�ii î�n termenii lor, pe terenul lor s� i î�n felul lor, 
le poate aduce exact ceea ce î�s� i doresc.

Recomandările mele pentru oamenii care au sunat 
î�n timpul segmentului „Î�ntrebat�i-l pe Steve” al emisiunii 
Steve Harvey Morning Show au devenit atât de populare, 
î�ncât fanii – femei s� i bărbat�i deopotrivă – au î�nceput să 
mă î�ntrebe când aveam să scriu o carte despre relat�ii – 
ceva care să le ajute pe femeile care vor să aibă o relat�ie 
solidă s� i stabilă să-s� i dea seama cum să o obt�ină s� i să-i 
ajute pe bărbat�ii care sunt pregătit�i pentru o astfel de 
relat�ie să fie recunoscut�i pentru ceea ce pot s� i sunt dis-
pus�i să ofere. Trebuie să recunosc că, la î�nceput, nu prea 
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am văzut valoarea unei cărt�i despre relat�ii. Până la urmă, 
ce aveam eu de adăugat subiectului, dincolo de răspun-
surile pe care le dădeam unui public de milioane de as-
cultători î�n fiecare dimineat�ă? S� i, mai ales, cum puteam 
fi luat î�n serios? Eu nu sunt scriitor.

Dar, apoi, am î�nceput să mă gândesc la relat�iile pe 
care le-am avut de-a lungul viet�ii, am vorbit cu cât�iva din-
tre prietenii mei bărbat�i s� i cu câteva dintre colegele s� i 
asociatele mele s�i am alcătuit câteva focus-grupuri infor-
male. M-am gândit la impactul pe care î�l au relat�iile asu-
pra fiecăruia dintre noi s� i, mai ales, la impactul pe care 
l-au avut asupra mea. Tata a fost căsătorit cu mama timp 
de 64 de ani. Mama era nepret�uită pentru el. S� i era ne-
pret�uită s� i pentru mine – cea mai influentă persoană din 
viat�a mea. La fel de important�i pentru mine sunt sot�ia s� i 
copiii mei. De fapt, fiicele mele s� i viitorul lor mă inspiră 
s� i î�n acest demers. Ele vor cres� te mari s� i vor î�ncerca să 
realizeze acelas� i vis pe care î�l au majoritatea femeilor: 
un sot�; copii; o casă. O viat�ă fericită. Adevărata dragoste. 
S� i î�mi doresc cu disperare ca fiicele mele să nu fie induse 
î�n eroare s� i păcălite de jocurile pe care le-au creat băr-
bat�ii doar pentru a satisface lăcomia s� i egoismul pe care 
avem tendint�a să le arătăm lumii până devenim bărbat�i 
as�a cum î�s� i dores�te Dumnezeu să devenim. S� tiu – datori-
tă mamei mele, sot�iei mele, fiicelor mele s� i milioanelor 
de femei care î�mi ascultă emisiunea î�n fiecare dimineat�ă 
– că femeile au nevoie de o voce, de cineva care să le ajute 
să depăs�ească dificultăt�ile s� i să descifreze lucrurile, ast-
fel î�ncât să primească ceea ce î�s� i doresc. M-am gândit că 



Steve Harvey16

as�  putea fi eu acest om care face cu mâna s� i spune: „Am 
să vă spun secretele – adevărul-adevărat despre bărbat�i, 
lucrurile pe care am vrea să le s�tit�i despre noi, dar pe 
care nu vrem de fapt să le s�tit�i, de teamă să nu pierdem 
jocul.”

Î�n esent�ă, Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un băr-
bat este un fel de manual cu strategii s� i tactici de joc. Vă 
amintit�i cum, cu cât�iva ani î�n urmă, echipa New England 
Patriots a fost implicată î�ntr-unul dintre cele mai mari 
scandaluri de tris�are din istoria Ligii Nat�ionale de Fotbal? 
Învestigatorii au aflat că filmau î�n secret antrenamentele 
echipelor adverse s�i le citeau pe buze pentru a le descifra 
tacticile de joc – un demers care le-a oferit un avantaj 
semnificativ î�n fat�a rivalilor. Bineî�nt�eles, mijloacele mur-
dare ale echipei din New England au fost aproape la fel 
de avantajoase pe cât ar fi fost lectura manualului de 
strategii al adversarilor. Având acest avantaj, Patriots au 
putut să câs�tige partidele.

Asta este ceea ce î�mi doresc pentru femeile care ci-
tesc Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Vreau 
ca fiecare femeie care î�s� i dores�te o relat�ie solidă, dar care 
nu-s� i dă seama cum să facă asta, s� i cele care se află deja 
î�ntr-o relat�ie s� i î�ncearcă să-s� i dea seama cum să o î�mbu-
nătăt�ească, să uite tot ce li s-a spus despre bărbat�i – s�terge 
miturile, erezia, tot ceea ce t�i-a spus mama ta, tot ceea ce 
t�i-au spus prietenele tale, toate sfaturile pe care le-ai citit 
î�n reviste s� i le-ai auzit la televizor – s� i află aici, din aceste 
pagini, cum sunt bărbat�ii î�n realitate. Lucrul pe care 
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mizează ei este că vei continua să primes�ti sfaturi de la 
alte femei care nu ne cunosc tacticile sau mentalitatea. 
Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat va schim-
ba asta. Dacă te vezi cu cineva s� i vrei să afli cum să ajungi 
la următorul nivel, această carte e pentru tine. Dacă es�ti 
î�ntr-o relat�ie stabilă s�i vrei să-t�i ceară mâna, această carte 
e pentru tine. Dacă es� ti căsătorită s� i vrei să recâs� tigi 
controlul s� i să-t�i consolidezi legătura sau dacă te-ai să-
turat să fii tratată ca o jucărie, vreau să foloses�ti această 
carte ca pe un instrument – să iei fiecare dintre principi-
ile, regulile s� i ponturile din acest ghid practic, să le utili-
zezi pentru a anticipa planul de joc al unui bărbat s� i să 
ripostezi cu o ofensivă s� i o defensivă de neoprit. Pentru 
că, te rog să mă crezi: manualul de strategii pe care l-at�i 
folosit până acum este depăs� it, iar tacticile nu funct�io-
nează. Ba chiar, cea mai importantă tactică pe care o ai 
î�n arsenalul tău – aceea de a intra î�ntr-o relat�ie gândin-
du-te că î�l vei „schimba” pe bărbatul de lângă tine, este 
cea mai proastă s� i cea mai sortită es�ecului dintre toate. 
De ce? Pentru că, indiferent de ce declară alte femei pe 
copert�ile revistelor, î�n talk-show-urile de la televizor, î�n 
timpul excursiilor pe care le faci cu prietenele tale s� i pe 
blogurile de aici s� i până î�n Timbuktu, există lucruri ele-
mentare despre bărbat�i care nu se vor schimba nicio-
dată. Îndiferent de cât de bine te port�i cu un bărbat, 
indiferent de cât de bună es�ti pentru el, până nu î�nt�elegi 
cum este construit, ce î�l impulsionează, ce î�l motivează 
s� i felul î�n care iubes�te, vei fi vulnerabilă la î�ns�elătoriile 
lui s� i la jocurile pe care le joacă.
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Dar, cu ajutorul acestei cărt�i, pot�i pătrunde î�n men-
talitatea unui bărbat s� i î�l pot�i î�nt�elege mai bine, astfel 
î�ncât să-t�i pot�i realiza planurile, visurile s� i dorint�ele s� i, 
cel mai important dintre toate, pot�i afla dacă plănuies�te 
să stea cu tine sau dacă doar se joacă cu tine.

As�adar, poartă-te ca o doamnă s� i gândes� te ca un 
bărbat.



PARTEA ÎNTÂI

Mentalitatea  
unui bărbat





¥ 1 £
CE ÎI IMPULSIONEAZĂ  

PE BĂRBAȚI

Nu există propozit�ie mai adevărată ca asta: bărbat�ii 
sunt simpli. Bagă asta la cap î�nainte de toate s� i 
tot ceea ce vei afla despre noi din această carte 

va î�ncepe să capete sens. Odată ce accept�i asta, va trebui 
să î�nt�elegi câteva adevăruri esent�iale: bărbat�ii sunt im-
pulsionat�i de cine sunt, de ceea ce fac s� i de cât de mult 
câs� tigă. Îndiferent că un bărbat este CEO, escroc, sau 
ambele, tot ceea ce face este filtrat prin titulatura lui 
(cine este), prin modul î�n care obt�ine această titulatură 
(ce face) s� i prin recompensa pe care o primes�te pentru 
efort (cât de mult câs�tigă). Aceste trei lucruri alcătuiesc 
ADN-ul elementar al bărbăt�iei – cele trei realizări pe 
care fiecare bărbat trebuie să le î�nfăptuiască pentru a 
avea sentimentul că s� i-a î�mplinit realmente destinul de 
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bărbat. S� i până nu s� i-a atins obiectivele î�n aceste trei do-
menii, bărbatul cu care te î�ntâlnes�ti, căruia î�i es�ti loială 
sau cu care te-ai căsătorit va fi prea ocupat pentru a se 
concentra asupra ta.

Gândes�te-te: din clipa î�n care se nas�te un băiat, primul 
lucru pe care î�l fac tot�i cei din jurul lui este să-i spună ce 
trebuie să facă pentru a fi un bărbat adevărat. Este î�nvă-
t�at să fie dur – să se lupte, să se cat�ăre, să se ridice fără 
să plângă, să nu permită nimănui să-i dea ordine. Este 
î�nvăt�at să muncească din greu – să facă treburi prin casă, 
să ia cumpărăturile din mas�ină, să ducă gunoiul, să dea 
zăpada la o parte, să tundă gazonul s� i, imediat ce e put�in 
mai mare, să-s� i caute o slujbă. Este î�nvăt�at să protejeze 
– să aibă grijă de mama lui s� i de frat�ii mai mici, să supra-
vegheze casa s�i bunurile familiei. S� i, î�n mod deosebit, este 
î�ncurajat să ducă mai departe numele familiei – să devi-
nă cineva, astfel î�ncât, atunci când intră î�ntr-o î�ncăpere, 
toată lumea să s� tie clar cine este, cu ce se ocupă s� i cât 
câs�tigă. Este î�nvăt�at fiecare dintre aceste lucruri î�n vede-
rea pregătirii pentru un singur lucru: bărbăt�ia.

Drumul spre bărbăt�ie nu se schimbă după ce băiatul se 
maturizează. Dimpotrivă, nu face decât să se amplifice. 
Atent�ia lui a fost mereu concentrată s� i va rămâne con-
centrată pe cine este, pe ce face s� i pe cât câs�tigă, până 
când are sentimentul că s� i-a î�ndeplinit misiunea. S� i, câtă 
vreme un bărbat se ocupă de aceste lucruri, femeile nu 
prea au loc î�n viat�a lui. El nu se gândes�te să se as�eze la 
casa lui, să aibă copii sau să construiască un cămin cu 
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cineva, până nu ajunge să rezolve aceste trei lucruri. Nu 
spun că trebuie să le fi realizat deja dar, î�n cel mai rău 
caz, trebuie să fie pe drumul cel bun pentru a le realiza. 

Pentru mine, unul, cu sigurant�ă as�a au stat lucrurile. 
Nu voi uita niciodată cât de dezamăgit, frustrat s� i nefe-
ricit am fost când, pe la douăzeci s� i ceva de ani, m-au 
concediat de la Ford Motor Company. Abandonasem deja 
facultatea, iar acum, fără un loc de muncă, abia dacă 
aveam suficient�i bani pentru a mă î�ntret�ine pe mine, cu 
atât mai put�in o familie. Asta m-a făcut să fiu nesigur pe 
viitorul meu – ce aveam să fac, cât aveam să câs�tig s� i care 
avea să fie titulatura mea. Titulaturile de „absolvent de 
facultate” s� i „inspector la Ford” dispăruseră; faptul că nu 
aveam un loc de muncă î�nsemna că s�ansele mele de a 
câs�tiga un salariu bun erau zero; s� i habar n-aveam cum 
aveam să câs�tig bani. Mi-a trebuit ceva timp până m-am 
pus pe picioare. Am î�ncercat diferite locuri de muncă: am 
fost proprietarul unei firme de curăt�at covoare; am vân-
dut covoare; am vândut produse Amway, Dieta Bahamas 
a lui Dick Gregory s� i asigurări pentru ALW Însurance s� i 
pentru Commonwealth Însurance. Era o nebunie ce fă-
ceam pentru a î�ncerca să-mi as�ez viat�a pe un făgas� . Să 
găsesc o persoană serioasă cu care să î�ntemeiez o familie 
era efectiv ultimul lucru la care mă gândeam.

Apoi, î�ntr-o seară, o femeie pentru care obis�nuiam să 
scriu glume m-a î�ncurajat să merg la un club local de co-
medie s� i să mă î�nscriu pentru seara amatorilor. Vedet�i 
voi, eu s�tiam că sunt amuzant, s� i câs�tigam nis�te bani 
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– foarte put�ini – scriind material pentru comicii locali 
promit�ători care î�ncercau să-s� i construiască o carieră î�n 
domeniu. Dar habar n-aveam cum să procedez ca să in-
tru s� i eu î�n domeniu. Cu toate acestea, femeia respectivă 
a văzut ceva î�n mine s� i m-a î�ndemnat să urc pe scenă.

As�a că am făcut-o. S� i am avut un succes enorm. Am 
câs�tigat 50$ – ceea ce, î�n ziua de astăzi, ar putea să nu 
pară o sumă mare, dar, pe vremea aceea, când eram lefter, 
mi s-au părut 5000$ – pentru că am spus nis�te glume. Î�n 
plus, primeam garantat î�ncă 50$ dacă, din postura de 
câs�tigător, deschideam seara concursului de amatori din 
săptămâna viitoare. A doua zi, am mers la o tipografie s� i 
am cheltuit 15$ din banii câs�tigat�i pe cărt�i de vizită pe 
care, pe lângă numărul meu de telefon, scria: Steve Harvey. 
Comediant. Erau serbede s� i de slabă calitate s� i nu aveau 
scrisul î�n relief, dar aceste cărt�i de vizită anunt�au că eu 
eram Steve Harvey (cine sunt) s� i că am un talent special 
î�n comedie (cu ce mă ocup). Cât de mult aveam să câs�tig 
rămânea de văzut, dar cel put�in stabilisem „cine sunt” s� i 
„cu ce mă ocup”.

Dacă bărbat�ii nu-s� i urmăresc visurile – dacă nu cău-
tăm să stabilim „cine suntem”, „cu ce ne ocupăm” s� i „cât 
de mult câs� tigăm”, suntem condamnat�i. Mort�i. Dar, î�n 
clipa î�n care descifrăm puzzle-ul s� i avem sentimentul 
că visurile noastre prind contur, suntem cuprins� i de o 
energie nouă – care ne umple de viat�ă, ne entuziasmează 
s�i ne î�nsuflet�es�te. Din clipa î�n care am devenit comediant, 
am păs�it pe scenă pregătit să fiu cel mai bun.
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Chiar s�i î�n ziua de azi, indiferent de cât de obosit sunt, 
indiferent de ceea ce se petrece î�n viat�a mea, nu î�ntârzii 
niciodată la serviciu s� i nu am anulat niciodată o repre-
zentat�ie. De ce? Pentru că, atunci când mă trezesc, visul 
meu se află sub control; î�l trăiesc î�n direct s� i color î�n 
fiecare zi, indiferent că sunt la radio, cu emisiunea Steve 
Harvey Morning Show, la televizor cu diferite proiecte 
sau pe scenă, cu spectacolul Steve Harvey Live. Am sta-
bilit cine sunt: sunt Steve Harvey. Am stabilit ce fac: co-
medie. S� i cât câs� tig se aliniază exact cu ceea ce mi-am 
dorit mereu pentru mine s� i familia mea.

Îar acum, pot acorda atent�ie familiei mele. Vopseaua 
decorativă din casă, tavanele metalice, fotoliile din piele, 
câinii de afară, mas�inile din curte, taxele de facultate pen-
tru copiii mei – toate sunt achitate, toată lumea e aranjată. 
Î�i pot î�ntret�ine as�a cum mi-am dorit, î�i pot proteja as�a 
cum am fost î�nvăt�at să o fac s� i, î�n ochii familiei mele, 
sunt, fără î�ndoială, un bărbat. Ceea ce î�nseamnă că am o 
minte limpede seara, când merg la culcare.

Acesta este impulsul pe care î�l are orice bărbat, indi-
ferent că este cel mai bun jucător din NBA sau cel mai 
bun antrenor de fotbal pentru copii din Minnesota rurală, 
liderul unei companii din topul Fortune 500 sau super-
vizorul de product�ie de la brutăria locală, s�eful unui car-
tel important sau s�eful băiet�ilor de la colt�ul străzii din 
cartier. Î�n ADN-ul speciei masculilor este scris că noi tre-
buie să fim cei care î�ntret�in s� i protejează familia, s� i tot 
ceea ce facem este orientat spre a ne asigura că putem 
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realiza asta. Dacă un bărbat î�s� i permite un loc î�n care să 
locuiască, atunci î�s� i poate proteja familia de fort�ele na-
turii; dacă î�s� i permite o pereche de tenis� i pentru copilul 
lui, se simte suficient de î�ncrezător pentru a-l trimite 
la s� coală cu un sentiment de sigurant�ă s� i de optimism; 
dacă î�s� i permite carne de la magazinul alimentar, atunci 
e linis�tit că î�s� i poate hrăni familia. Asta e tot ce vrea orice 
bărbat; cu mai put�in de atât, nu se mai simte bărbat.

Mai mult, vrem să simt�im că suntem numărul unu. 
Vrem să fim Cei Mai Buni. Să fim la comandă. S� tim că nu 
vom fi fruntas� i î�n toate situat�iile, dar, la un moment dat 
î�n viat�a noastră, vom fi cei î�n fat�a cărora răspund tot�i, 
pentru că este important pentru noi. Vrem dreptul de a 
ne lăuda – dreptul de a spune: „Eu sunt numărul unu”. Se 
pare că femeilor nu le pasă as�a mult de asta. Dar, pentru 
noi, bărbat�ii, î�nseamnă totul. După ce am realizat asta, 
este esent�ial să ne putem da mare cu ce primim pentru 
că suntem numărul unu. Trebuie să ne putem lăuda, iar 
femeile trebuie să vadă – altminteri, la ce ne-ar mai folosi 
să fim numărul unu?

Trebuie să s�tii asta deoarece trebuie să î�nt�elegi mo-
tivat�ia unui bărbat – de ce nu este acasă, de ce munces�te 
atât de mult, de ce este atent cu banii. Deoarece, î�n lumea 
lui, este judecat de alt�i bărbat�i, î�n funct�ie de cine este, ce 
face s� i cât câs�tigă. Asta î�i influent�ează dispozit�ia. Dacă 
s�tii că nu se află acolo unde vrea să fie sau nu e pe dru-
mul cel bun spre a ajunge acolo, atunci î�i vei î�nt�elege mai 
bine schimbările de dispozit�ie de acasă. Vei î�nt�elege de 
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ce nu reus�es�ti să-l faci să stea jos să vorbească. Î�i vei î�n-
t�elege mentalitatea „de a munci pe brânci”. Serios, toate 
au legătură cu cele trei lucruri care î�l impulsionează.

As�a că, dacă asta î�l preocupă s� i nu a stabilit î�ncă cine 
este, cu ce se ocupă s� i cât de mult câs�tigă as�a cum crede 
el de cuviint�ă, nu are cum să fie pentru tine ceea ce vrea 
să fie. Îar asta î�nseamnă că tu nu pot�i avea bărbatul pe 
care t�i-l dores�ti. El nu poate să stea s� i să vorbească cu 
tine sau să viseze la căsătorie s� i la familie, dacă mintea 
î�i zboară la cum să câs�tige bani, cum să obt�ină o pozit�ie 
mai bună, cum să fie genul de bărbat care trebuie să fie 
pentru tine.

Din experient�a mea, celor mai multe femei nu le con-
vin aceste lucruri. Multe dintre voi se gândesc că, dacă 
un bărbat vă iubes�te cu adevărat, ar trebui să vă putet�i 
urmări î�mpreună visurile. Stabilitatea este importantă 
pentru voi, dar at�i prefera să clădit�i î�mpreună temelia 
relat�iei, indiferent de pozit�ia socială a bărbatului. Asta e 
ceva onorabil, dar bărbat�ii nu funct�ionează as�a. Privirea 
lui va fi at�intită asupra premiului, iar acest premiu nu 
es�ti neapărat tu, dacă nu a ajuns la nivelul la care vrea să 
fie î�n viat�a lui. Ne este imposibil să ne concentrăm asu-
pra ambelor lucruri – î�mi pare rău, dar pur s� i simplu nu 
suntem atât de priceput�i.

Atent�ie, bărbatul nu trebuie să câs�tige imediat o 
mult�ime de bani; cât timp vede că visurile i se realizează 
– titulatura î�i este limpede, pozit�ia î�l conduce î�nspre locul 
î�n care vrea să fie s� i s� tie că banii vor veni – atunci poate 
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fi ceva mai linis�tit, recunoscând că este pe punctul de a 
deveni bărbatul care vrea să fie. Î�l pot�i sprijini să ajungă 
acolo ajutându-l să se concentreze asupra visului lui, să 
vadă viziunea s� i să-s� i pună planul î�n aplicare. Dacă te 
pot�i vedea î�n acest plan (î�t�i pot�i face o idee mai clară 
despre asta î�n capitolul „Cele cinci î�ntrebări pe care ori-
ce femeie ar trebui să le pună î�nainte să se implice prea 
mult”), atunci t�ine-te bine de el. Pentru că, atunci când 
va atinge nivelul de succes pe care speră să-l atingă, va fi 
un bărbat mai bun s� i mai fericit – s� i vei fi fericită s� i tu, la 
rândul tău.
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DRAGOSTEA NOASTRĂ  

NU E CA DRAGOSTEA VOASTRĂ

Nimic de pe această planetă nu se compară cu dra-
gostea unei femei – este blândă s� i plină de com-
pasiune, răbdătoare s� i protectoare, generoasă, 

dulce s� i necondit�ionată. Pură. Dacă es�ti bărbatul ei, s� i ea 
va face imposibilul pentru tine, indiferent de cum te-ai 
purtat, indiferent de ce lucru nebunesc ai făcut, indiferent 
de timpul sau de efortul necesar. Dacă es�ti bărbatul ei, 
va sta de vorbă cu tine până când nu mai rămâne nimic 
de spus, te va î�ncuraja când es�ti la pământ s� i crezi că nu 
există cale de ies� ire, te va t�ine î�n brat�e când vei fi bolnav 
s� i va râde î�mpreună cu tine când î�t�i vei fi revenit. S� i, dacă 
es� ti bărbatul ei s� i te iubes� te – te iubes� te cu adevărat 
– te va î�nveseli când es� ti trist, te va î�ncuraja când es�ti 
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deprimat, î�t�i va lua apărarea chiar s� i atunci când nu este 
sigură că ai dreptate s� i-t�i va sorbi fiecare cuvânt chiar s� i 
atunci când nu spui mare lucru. S� i, indiferent de ce faci, 
indiferent de cât de multe ori î�i spun prietenele ei că nu 
es�ti bun pentru ea, indiferent de câte ori î�ntorci spatele 
relat�iei, ea va face tot ce-i stă î�n putint�ă pentru tine s� i 
chiar mai mult, s� i va î�ncerca fără î�ncetare să-t�i câs�tige 
inima, chiar s� i atunci când te port�i de parcă tot ce a făcut 
ca să te convingă că ea este Aleasa nu este suficient.

Asta e dragostea unei femei – rezistă î�ncercărilor tim-
pului, logicii s� i tuturor î�mprejurărilor.

S� i exact as�a vă as�teptat�i voi, femeile, ca noi să vă iu-
bim la rândul nostru. Î�ntrebat�i orice femeie ce vrea de la 
un bărbat s� i răspunsul va suna cam as�a: vreau ca el să 
fie modest s� i inteligent, amuzant s� i romantic, sensibil s� i 
blând s� i, mai presus de toate, să mă sust�ină. Vreau să mă 
privească î�n ochi s� i să-mi spună că sunt frumoasă s� i că î�l 
fac să se simtă complet. Vreau un bărbat care este î�nde-
ajuns de vulnerabil î�ncât să plângă atunci când e trist, 
care să mă prezinte mamei lui cu un zâmbet pe fat�ă, care 
iubes�te copiii s� i animalele s� i care este dispus să schimbe 
scutece s� i să spele vase s� i să facă toate astea fără să tre-
buiască să-i spun eu. Îar dacă arată bine, are o mult�ime 
de bani s� i pantofi scumpi neuzat�i, ar fi s� i mai bine. Amin.

Ei bine, eu sunt aici să î�t�i spun că este nerealist să te 
as�tept�i la acest gen de iubire – la această perfect�iune – din 
partea unui bărbat. Da, am spus-o – nu se va î�ntâmpla; 


