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Iubitei mele mame, Eloise Vera Harvey, care, vreme de patruzeci  
de ani, a fost o profesoară devotată la şcoala duminicală.  
Ea mi-a binecuvântat inima şi sufletul cu darul credinţei. 

Credinţa a fost temelia existenţei mele, a tot ceea ce  
am câştigat şi a tot ceea ce sunt, iar pentru asta o iubesc  

foarte mult şi îmi lipseşte enorm în fiecare zi.

Tatălui meu, a cărui unică sarcină a fost aceea de a mă învăţa 
să fiu bărbat, ceea ce a şi făcut, şi care mi-a insuflat o etică a 

muncii incredibilă, lucru căruia îi datorez întreaga mea carieră.  
Îţi mulţumesc, tată.

Soţiei mele, Marjorie, care m-a însoţit şi care a făcut posibil  
ca tot ceea ce au sădit părinţii mei în mine să se ridice  

la suprafaţă. Ea a fost o inspiraţie, o motivaţie. Ea este iubirea 
vieţii mele. Ea este o bună parte din motivul pentru care  

sunt cine sunt. Te iubesc, draga mea!





CUPRINS

INŢRODUCERE
Darul tău te cheamă… Eş�ti pregătit şă răşpunzi?  9

PĂRŢEĂ I�NŢĂ� I
Când ajungi la limită

CĂPIŢOLUL 1 
„M-am şăturat de mine î�nşumi”  19
CĂPIŢOLUL 2 
Ţeama ş� i eş�ecul  33
CĂPIŢOLUL 3 
Scoate capacul borcanului 45

PĂRŢEĂ Ă DOUĂ
Deşcoperă-t�i darul ş� i acceptă-l cu brat�ele deşchişe

CĂPIŢOLUL 4 
Intervalul dintre a pieri ş� i a te şacrifica pentru vişul tău    53
CĂPIŢOLUL 5 
Nu lucrul pentru care eş�ti plătit, ci lucrul pentru 
       care ai foşt făcut                                         63
CĂPIŢOLUL 6 
Cunoaş�terea darului tău ş� i plaşarea aceştuia 
        î�n vehiculul potrivit                              75
CĂPIŢOLUL 7
I�nt�elegerea alcătuirii tale 91
CĂPIŢOLUL 8
Eşcaladează muntele pentru a-t�i atinge vişurile 103



CĂPIŢOLUL 9 
Ţrebuie şă vezi pentru a crede  117
CĂPIŢOLUL 10 
Omul trăgând de funie   127
CĂPIŢOLUL 11 
Nu exiştă om care şă reuş�eaşcă doar de unul şingur  135

PĂRŢEĂ Ă ŢREIĂ
Maximizarea darului tău

CĂPIŢOLUL 12
Măşurătorile comparative 149
CĂPIŢOLUL 13
Nu te teme niciodată şă te reinventezi   159
CĂPIŢOLUL 14
Puterea lui NU  167

PĂRŢEĂ Ă PĂŢRĂ
Crearea moş�tenirii tale

CĂPIŢOLUL 15 
Scapă de hateri prin şucceş                          175
CĂPIŢOLUL 16 
Echilibrul magic al viet�ii                     185
CĂPIŢOLUL 17 
Dumnezeu te binecuvântează ca şă binecuvântezi 
      ş� i tu, la rândul tău 197

Mult�umiri 205
Deşpre autor 207



INTRODUCERE

Darul tău te cheamă…  
Eşti pregătit să răspunzi?

Iată-mă, deci, zburând cu un avion privat î�mpreună cu 
Cedric „the Entertainer”*. Zburam de pe platoul emişi-
unii The Steve Harvey Show şpre un oraş�  unde urma şă 

dăm un şpectacol Kingş of Comedy (Regii Comediei) — ş� i 
rămăşeşerăm doar eu, Bernie Mac ş� i Ced. Ţot�i cei aflat�i 
î�n cabina paşagerilor din avion dormeau. Când am privit 
pe fereaştră, am văzut luminile ştrălucind î�n oraş�ul de 
dedeşubt. Imediat după aceea, lacrimile au î�nceput şă-mi 
ş� iroiaşcă pe fat�ă.

La momentul acela nu făcuşem un inventar complet 
al viet�ii mele ş� i al tuturor binecuvântărilor ş� i realizărilor 
mele. Nu-mi venea şă cred că ştăteam î�ntr-un avion G3 
care fuşeşe trimiş de promotorii turneului. Mă gândeam: 
„Ia te uită ce a devenit viat�a mea.” Mi şe şpuşeşe că nu şe 
va alege nimic de mine. Dar reziştaşem î�n domeniul mize-
rabil al curăt�ării covoarelor; î�n vânzarea de aşigurări, lu-
cru care nu mi-a plăcut; î�n timpul şăptămânilor petrecute 

*  Cedric Ăntonio Kyleş (n. 1964), actor și comediant american, gazdă 
a mai multor şhow-uri de televiziune. (n.red.)
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pe drumuri, fără niciun şpectacol; când mi-am dat de-
mişia de la jobul meu; când am rămaş fără un acoperiş�  
deaşupra capului; ş� i când am foşt concediat. Mi-am dat 
şeama că î�nduraşem o mult�ime de lucruri.

Bruşc, m-a copleş� it un şentiment neştăvilit de î�mpli-
nire ş� i lacrimile au continuat şă curgă. Mi-am dat şeama 
că vişurile mele deveneau realitate. I�mi dorişem şă fiu 
unul dintre cei mai renumit�i comediant�i din t�ară ş� i aşta şe 
î�ntâmpla. Ăfiş�ul turneului ne conferişe un titlu — Regii 
Comediei —, după care noi am ieş� it î�n fat�ă ş� i am dovedit 
că aşta era adevărat. Ăm devenit şpectacolul de comedie 
cu cele mai mari venituri brute din toate timpurile. 
Ţurneul a avut î�ncaşări de 58 milioane de dolari! Vişurile 
î�mi deveneau realitate chiar şub ochii mei. Ăcela a foşt 
primul moment când î�mi aminteşc că am şimt�it şucceşul, 
î�n avionul acela — am şimt�it cu adevărat bucuria, mult�u-
mirea ş� i o adevărată aliniere cu şcopul pe care Dumnezeu 
î�l are pentru mine.

După părerea mea, şucceşul nu şe referă la maş�ina pe 
care o conduc, la caşa î�n care locuieşc, la felul î�n care călă-
toreşc şau la coştumele pe care le port. O parte din şucce-
şul meu eşte legat de banii pe care î�i câş�tig ş� i de lucrurile 
pe care pot şă le fac pentru familia mea ş� i pentru mine 
î�nşumi. Dar oricine mă cunoaş�te bine î�t�i va şpune că banii 
reprezintă cea mai neşemnificativă parte a şucceşului 
meu. Succeşul î�nşeamnă şă am căşnicia vişurilor mele cu 
o femeie care mă ajută şă î�mi fructific potent�ialul maxim. 
Succeşul î�nşeamnă şă-mi exprim iubirea pentru copiii 
mei ş� i şă am ocazia şă lucrez cu ei î�n timp ce-mi clădeşc 
ş� i-mi extind afacerea. Succeşul î�nşeamnă şă munceşc pe 
brânci î�n fiecare zi, făcând ceea ce î�mi place şă fac.
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S-ar putea ca definit�ia ta pentru şucceş şă fie uş�or di-
ferită, dar noi avem tendint�a şă ne dorim aceleaş� i lucruri 
î�n viat�ă — liniş�te şufleteaşcă, o familie ş� i prieteni iubitori, 
o ştare bună de şănătate ş� i un anumit nivel de confort fi-
nanciar. Oricare ar fi definit�ia ta pentru şucceş, aceaştă 
carte care î�t�i poate şchimba viat�a te va duce pe drumul cel 
bun pentru a-l obt�ine. 

Faptul că ai cheltuit din banii tăi, câş�tigat�i cu şudoarea 
frunt�ii, pentru a cumpăra Poartă-te ca un om de succes, 
gândeşte ca un om de succes eşte un indiciu că te gândeş�ti 
şerioş şă-t�i duci viat�a la un alt nivel ş� i şă obt�ii tot ceea ce 
lumea are şă-t�i ofere. Iar aceaştă carte nu te va dezamăgi 
ş� i te va ajuta şă ajungi acolo. Ăm şcriş aceşte pagini având 
numeroaşe perşoane î�n minte — indiferent că eş� ti un 
ştudent, un proaşpăt abşolvent î�ncercând şă-ş� i găşeaşcă 
direct�ia pe piat�a muncii, un penşionar căutând şă afle ce 
poate face pe mai departe şau cineva care şe află la vârf 
ş� i î�ncearcă şă şe ment�ină acolo. Ţ� i şe adreşează dacă eş� ti 
abia la î�nceput şau dacă ai hotărât şă î�ncetezi şă te mai 
lupt�i cu obştacolele pe care eş� ti deciş şă le depăş�eş� ti şau 
dacă eşcaladai deja muntele ş� i nu mai găşeş� ti motivat�ia 
de a eşcalada î�n continuare. Li şe adreşează acelora din-
tre voi care au căzut. Li şe adreşează acelora dintre voi 
care au călătorit o parte din drum ş� i ş� i-au dat şeama că 
nu şe poate ca aşta şă fie tot ceea ce are lumea şă le 
ofere. 

Prima mea carte, Act Like a Lady, Think Like a Man 
(Poartă-te ca o doamnă, gândeşte ca un bărbat*), a ajutat 
milioane de femei şă priveaşcă cu alt�i ochi relat�iile lor ş� i 

* Ăpărută în lb. română şub aceşt titlu, în format audio și tipărit, la Ed. 
ĂCŢ și Politon, București, 2016 (n.red.)
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comportamentul lor legat de î�ntâlnirile amoroaşe. 
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes 
te va ajuta şă-t�i evaluezi obiectivele de viat�ă ş� i şă deter-
mini mijloacele pentru a le realiza. Cărt�ile mele anterioare 
au avut ca public t�intă femeile. Poartă-te ca un om de succes, 
gândeşte ca un om de succes a foşt creată pentru a î�ncura-
ja pe toată lumea — bărbat�i ş� i femei, tineri ş� i bătrâni, per-
şoane proaşpăt intrate pe piat�a muncii şau recent 
penşionate. Ăceaştă carte eşte î�mbogăt�ită cu materiale 
captivante care te pot ajuta indiferent î�n ce punct te afli î�n 
călătoria ta.

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de 
succes î�t�i şpune că nu e deştul şă exiş� ti, pur ş� i şimplu. 
Viat�a î�nşeamnă mai mult decât şă te târăş� ti la o şlujbă 
lipşită de şatişfact�ii, şă câş�tigi un ceaş de aur ş� i şă-t�i î�nca-
şezi fondul de penşii. Viat�a ta trebuie şă fie mai mult de-
cât şă aş�tept�i ca ocazia potrivită şă apară ş� i şă te găşeaşcă. 
Viat�a ta trebuie şă fie mai mult decât şă bat�i paşul pe loc 
privindu-i pe ceilalt�i cum obt�in şucceşul. Cuvintele din 
aceaştă carte te vor motiva şă profit�i din plin de viat�a ta, 
foloşind un lucru pe care î�l ai deja — darul tău.

Darul meu eşte şă-i fac pe oameni şă râdă. S� i tu ai un 
dar foarte şpecial. Creatorul noştru, î�n nemărginita şa î�n-
t�elepciune, a î�nzeştrat abşolut fiecare şuflet î�n parte cu 
câte un dar. Darul tău poate fi complet unic şau poate fi 
şimilar cu al altcuiva, dar află că darul tău eşte al tău.

Când ne foloşim darul, univerşul ne mult�umeş�te ofe-
rindu-ne bogăt�ii din abundent�ă — de la nenumărate 
ocazii la şănătate ş� i bogăt�ie financiară. Ătunci când nu 
şădeş� ti î�n şolul univerşului, obşervi cum lucrurile din 
viat�a ta par şă şe uşuce ş� i şă şe î�nrăutăt�eaşcă. Dar 
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atunci când şădeş� ti î�napoi î�n univerş cu timpul tău, cu 
paşiunea ta ş� i cu angajamentul tău fat�ă de alt�ii, lumea î�t�i 
va oferi numeroaşe oportunităt�i şă î�nfloreş�ti î�n noul tău 
eu. Integrarea darului pe care î�l ai î�n viat�a ta ş� i î�mpărtăş� i-
rea aceştuia cu ceilalt�i î�t�i vor aduce bucurie, paşiune ş� i o 
nouă vigoare pentru a-t�i trăi viat�a din plin. Ăceaştă carte 
î�t�i va arăta cum şă-t�i concretizezi darul î�n viat�a ta.

Ăceaştă carte şe axează ş� i pe felul î�n care î�t�i pot�i 
tranşfera darul î�n alte zone importante ale viet�ii tale, de 
exemplu şă creezi o relat�ie mai bună de lucru cu ş�eful tău, 
şă inveşteş�ti mai mult î�n comunitatea ta şau şă-t�i conşoli-
dezi relat�iile de familie. Poartă-te ca un om de succes, gân-
deşte ca un om de succes te va face şă te gândeş� ti şă-t�i 
dezvolt�i viat�a î�n feluri complet noi.

Succeşul de care mă bucur acum nu a apărut pur ş� i 
şimplu peşte noapte. Ă trebuit şă î�nvăt� cum şă am şucceş, 
iar viat�a pe care o am acum eşte literalmente un viş deve-
nit realitate. Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un 
om de succes eşte o lucrare plină de informat�ii referitoare 
la ce am î�nvăt�at î�n călătoria mea şpre î�mplinirea de şine. 
Vreau şă t�i le î�mpărtăş�eşc, pentru ca ş� i tu, la rândul tău, şă 
î�t�i pot�i vedea vişurile devenind realitate î�n viat�a ta.

CUM SĂ PROFIȚI LA MAXIMUM  
DE ACEASTĂ CARTE

Partea î�ntâi din Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca 
un om de succes şe referă la a fi cinştit î�n legătură cu şitu-
at�ia î�n care te găşeş�ti chiar acum. Vom deveni brutal de 
şinceri î�n legătură cu depăş�irea temerilor tale, eliminarea 
limitărilor ş� i î�nlăturarea „capacului” viet�ii.
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Partea a doua te ajută şă î�t�i identifici darul. După ce ai 
aflat care eşte darul tău, eu î�t�i ofer şugeştii pentru a-l ata-
ş�a de vehiculul potrivit pentru a-t�i tranşforma viat�a. Vei 
face ceea ce iubeş� ti. Când vei pune î�n practică aceaştă 
oportunitate, vei vedea şchimbări majore î�n viat�a ta. 
Schimbarea init�ială şe va produce î�năuntrul tău. Vei radia 
o ştrălucire care va funct�iona ca un magnet, atrăgând 
aproape de tine alte perşoane cu o mentalitate orientată 
şpre şucceş, care au o motivat�ie ş� i o ambit�ie şimilare. Vei 
intra pe tărâmul gândirii de şucceş. Vorbeşc deşpre crea-
rea unui panou al viziunii care şă-t�i aminteaşcă î�n mod 
conştant şă-t�i ment�ii curşul î�n călătoriile tale şpre o viat�ă 
mai bună.

După ce t�i-ai ataş�at darul la un vehicul, va trebui şă-t�i 
perfect�ionezi ştructura profeşională pentru a-i oferi da-
rului tău poşibilitatea şă funct�ioneze optim pentru tine. 

Partea a treia dezvăluie diferite moduri de a-t�i amplifica 
darul. Ăceşte capitole prezintă informat�ii ş� i inştrumente 
valoroaşe pentru accentuarea ş� i utilizarea anşamblului 
tău de abilităt�i. Ele includ şfaturi pentru ştabilirea obiec-
tivelor ş� i relat�ia aceştui fapt cu tranşformarea vişurilor 
tale in realitate. Ăceşte şugeştii practice şunt lucruri pe 
care le pot�i implementa numaidecât î�n viat�a ta. Să î�nvet�i 
cum şă te „î�mbraci” cu darul tău nu î�t�i face viat�a perfectă, 
dar î�i conferă un obiectiv ş� i un şenş.

I�t�i aminteşc că a putea şă-t�i autoevaluezi cu şinceritate 
performant�a eşte o cheie majoră şpre şucceş. Ăceaştă 
şect�iune vorbeş�te deşpre valoarea timpului. Dişcut deş-
pre neceşitatea de a şpune „nu” ş� i de a cere ceea ce vrei, 
precum ş� i de a î�nfrunta î�ndoiala de şine. Ăbordez de 
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aşemenea conceptul conform căruia „nu tot�i cei care vin 
cu tine vor putea şă meargă cu tine”.

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de suc-
ces şe î�ncheie cu câteva cuvinte care te î�ncurajează şă-t�i 
î�mpărtăş�eş�ti bogăt�ia. Ăceaştă şect�iune pune accentul pe 
trei teme importante: şă te vindeci de hateri* prin şucceş, 
şă deprinzi şecretele neceşare pentru a duce o viat�ă echi-
librată ş� i şă permit�i ca binecuvântările tale şă şe reverşe 
aşupra altcuiva

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de suc-
ces nu eşte o carte concepută aştfel î�ncât tu şă o citeş�ti pur 
ş� i şimplu ş� i şă mergi mai departe neşchimbat. Cartea te 
angajează î�n Ăct�iuni de Succeş: î�n aceşte şpat�ii, te î�ncurajez 
şă î�t�i şcrii reflect�iile, aşpirat�iile ş�i viziunile pentru viat�a ta. 
Când vor fi init�iate, aceştea vor funct�iona drept Planul tău 
de Ăct�iuni de Succeş. Pe măşură ce î�t�i deşcoperi darurile ş�i 
talentele, fii reşponşabil pentru ceea ce creezi.

Creează o echipă dacă ai nevoie de ajutor ca şă te 
ment�ii motivat ş� i ca şă aplici inştrumentele pentru şuc-
ceş. I�mpreună, echipa ta ar trebui şă citeaşcă aceaştă car-
te, şă facă şchimb de obşervat�ii ş� i şă evalueze obiective. 
Ăşta î�t�i va furniza şprijinul de care ş-ar putea şă ai nevoie 
pentru a atinge următorul tău nivel de şucceş. 

Ăm creat de aşemenea o comunitate online de per-
şoane exact ca tine, care şunt dedicate planului Poartă-te 
ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes la 
www.actlikeaşucceşş.com. Ţe pot�i alătura unor oameni 
din toată lumea, care depun eforturi şă-ş� i dezvolte viat�a. 

*  Hater – o perşoană plină de ură (engl. hate), care îi deşcurajează și 
îi critică pe ceilalți, făcând comentarii răutăcioaşe, mai aleş la adreşa 
oamenilor de şucceş. (n.tr.)
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Pot�i foloşi aceşt webşite pentru a-t�i elabora propriul Plan 
de Succeş. Webşite-ul include o zonă î�n care î�t�i pot�i urmări 
şchimbările de gândire ş� i de act�iune, pot�i primi meşaje 
inşpirat�ionale de la unii dintre cei mai incredibili oameni 
de pe planetă ş� i pot�i chiar lăşa propriile tale mărturii deş-
pre dezvoltarea ta.

Dacă eş� ti prezent pe Ţwitter şau Inştagram, î�mi 
pot�i trimite un tweet şau un video deşpre progreşul tău 
la @ĂctLikeĂSucceşş foloşind haşhtag-ul #IĂmSucceşş.

Multe cărt�i motivat�ionale ş� i inşpirat�ionale î�t�i şpun că 
trebuie şă obt�ii un lucru pe care î�ncă nu î�l ai pentru a do-
bândi măret�ia. Eu mă aflu aici pentru a-t�i şpune că nu 
trebuie şă urmezi un alt curş, şă î�nvet�i o altă limbă, şă 
cunoş�ti perşoane noi şau şă cheltuieş�ti bani pe care nu î�i 
ai. Pentru a atinge realmente şucceşul î�n viat�a ta, trebuie 
şă î�ncepi cu darul tău. S� i ş� tii ce eşte atât de grozav la aşta? 
Ţu î�l ai deja! S� tiu că unii dintre voi î�ncă nu ş�tiu care eşte 
darul voştru. Ălt�ii dintre voi avet�i o idee cam care ar fi da-
rul voştru, dar nu v-at�i dat şeama cum şă î�l apreciat�i, şă î�l 
perfect�ionat�i ş�i şă î�l ataş�at�i la vehiculul potrivit care vă va 
conduce şpre un şucceş mai mare decât vă putet�i î�nchipui 
vreodată. Ăvet�i toate răşpunşurile chiar aici, î�n aceşte 
pagini.

I�n călătoria mea şpre şucceş, am ajunş şă-mi dau şea-
ma că a rămâne o perşoană de şucceş eşte o artă, tot atât 
de mult ca a deveni o perşoană de şucceş. Când î�ncepi re-
almente şă te comport�i ca un om de şucceş ş� i şă gândeş�ti 
ca un om de şucceş, pot�i avea toate bogăt�iile pe care viat�a 
le are de oferit. Ăceaşta eşte viat�a binecuvântată pe care 
vreau ca tu şă î�ncepi şă o trăieş�ti.



PARTEA ÎNTÂI

Când ajungi la limită





CAPITOLUL 1

„M-am săturat de mine însumi”

Vorbeşc î�n cunoş�tint�ă de cauză deşpre ce î�nşeam-
nă şă fii şătul de tine î�nşut�i, pentru că acel Steve 
Harvey pe care î�l ş� tit�i voi a foşt, la un moment dat 

î�n viat�a lui, şătul de el î�nşuş� i. Eu, Steve Harvey, am foşt 
şătul. Ăm foşt şătul de felul î�n care trăiam. Sătul că nu 
ajungeam nicăieri. Sătul până peşte cap şă fiu şărac. 
Sărăcia mă epuizaşe. Mă epuiza faptul că trebuia şă mă 
gândeşc conştant la modalităt�i de a mă î�ntret�ine ş� i de a 
şupraviet�ui. Era dificil şă văd lucruri pe care mi le doream 
ş� i şă nu mi le pot permite. Sărăcia mă şleia de toate pute-
rile. Mă dişpret�uiam pentru că nu î�mi urmam darul dat de 
Dumnezeu. Eram şătul de mine î�nşumi pentru că nu î�n-
cercam şă-mi î�ndeplineşc vişurile.

Pe vremea aceea, nu prea ş�tiam cum şă-mi urmez vi-
şurile, î�nşă aşta nu eşte o şcuză, căci ignorant�a mea nu a 
puş capăt şentimentului revoltător pe care î�l aveam. Mă 
şăturaşem şă mă zbat, şă mă deşcurc fără unele lucruri. 
Mă şăturaşem de mine. Mă şăturaşem de toate. Mă şătu-
raşem şă şimt dezamăgire. Mă şăturaşem şă-i dezamă-
geşc pe ceilalt�i, incluşiv pe mama ş� i pe tatăl meu. Mă 
şăturaşem şă nu pot vedea î�n mine potent�ialul pe care era 
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evident că ceilalt�i î�l vedeau. Mă şăturaşem şă trăieşc pri-
zonier î�ntr-o rutină.

Ăjunşeşem complet ş� i î�ntru totul şătul de mine î�n-
şumi. Mă extenuaşem tot căutând răşpunşurile î�n afara 
mea. Dar am ajunş şă-mi dau şeama că şolut�ia la durerea 
ş� i dişperarea mea şe aflaşe î�n tot aceşt timp î�n adâncul 
meu. După cum obiş�nuia şă şpună mama mea, parafra-
zând-o pe Fannie Lou Hamer: „Uneori, fiule, nu şe va 
şchimba nimic până nu ajungi şă fii şătul până peşte cap 
de faptul că eş�ti şătul până peşte cap.”

Hai şă facem aceaştă călătorie î�mpreună, pentru că 
dacă tu te-ai şăturat şă fii şătul până peşte cap, află că aş�a 
am foşt ş� i eu.

EŞTI SĂTUL DE TINE ÎNSUȚI?

Ţe-ai şăturat şă-t�i faci t�ie î�nşut�i aceleaş� i promişiuni pe 
care nu eş�ti niciodată şuficient de motivat şă le duci până 
la capăt? Ţe-ai şăturat şă găşeş�ti şcuze pentru că nu faci 
şchimbări? Ţe-ai şăturat şă te compari cu ceilalt�i ş� i şă nu 
fii la î�nălt�ime? Ţe-ai şăturat şă-t�i şpui t�ie î�nşut�i: „Mâine 
voi face ceva diferit”, dar acel „mâine” nu vine niciodată? 
Ei bine, a fi şătul de tine î�nşut�i eşte o şituat�ie bună î�n care 
şă te afli, pentru că î�nşeamnă că eş�ti pregătit şă faci şchim-
bări î�n viat�a ta care î�t�i vor aduce recompenşe mari. Mă 
bucur că ai ajunş î�n şfârş� it aici.

Când ajungi î�n poştura de a fi şătul de tine î�nşut�i, de 
obicei nu eş�ti şingur. Ţoate perşoanele din viat�a ta — de la 
familia ta ş� i până la colegii tăi — ş-au şăturat de ceva timp 
de tine ş� i de şcuzele tale. Ele î�t�i văd darul ş� i durerea pe 
care t�i-o provoci şingur fiindcă nu-t�i fructifici menirea 
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dată de Dumnezeu ş� i fiindcă nu devii cea mai bună verşi-
une a ta. Dar şituat�ia eşte următoarea: oamenii î�t�i pot 
şpune că ş-au şăturat de şcuzele tale, dar aşta nu şchimbă 
cu nimic lucrurile până nu ajungi tu şă te şaturi de tine. Ăi 
î�ncetat şă-t�i blochezi şingur ocaziile care ar fi putut şă fie 
cu uş�urint�ă ale tale luna trecută, anul trecut şau chiar cu 
un deceniu î�n urmă?

De cele mai multe ori, convingerile noaştre deşpre 
noi î�nş� ine şunt gânduri deprinşe ş� i internalizate, care 
evoluează î�n comportamente ce preiau controlul aşupra 
felului î�n care funct�ionăm î�n viat�a de zi cu zi. Undeva, pe 
parcurş, ne obiş�nuim cu percept�iile deşpre şine ş� i le per-
mitem şă şe aş�eze î�n opozit�ie cu darurile ş� i oportunităt�ile 
noaştre. Noi devenim propria noaştră opozit�ie atunci 
când acceptăm următoarele: şă procraştinăm, şă ne min-
t�im pe noi î�nş� ine, şă ne comparăm cu ceilalt�i ş� i şă ne î�ndo-
im de noi î�nş� ine — pe şcurt, orice lucru care ştă î�n calea 
tranşformării noaştre î�n cine am foşt creat�i şă fim.

Ăş�adar, de ce eşte nevoie pentru ca tu şă ajungi î�n 
punctul critic? De ce va fi nevoie pentru ca tu şă te trezeş�ti 
din şomn? Ce te va fort�a şă-t�i dai î�n cele din urmă şeama 
că viat�a pe care o trăieş�ti eşte cu mult şub potent�ialul tău 
dat de Dumnezeu? Ăceaşta eşte viat�a ta ş� i trebuie şă o 
trăieş�ti ĂSŢĂ� ZI. Nu-t�i pot�i permite şă iroşeş�ti nici măcar 
un minut î�n pluş î�n care eş� ti neî�mplinit, neşatişfăcut ş� i 
şubutilizat. Chiar acum, ş� i vreau şă şpun chiar acum, eşte 
momentul şă profit�i de vişurile, obiectivele ş� i viziunile pe 
care le-ai păştrat prea mult timp î�n inima ta.

Jordan Belfort, autorul cărt�ii The Wolf of Wall Street 
(Lupul de pe Wall Street*) ş� i şurşa de inşpirat�ie pentru 

* Ăpărută şub aceşt titlu la Ed. Ădantiş, București, 2014 (n.red.)
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filmul cu acelaş� i nume, a şpuş: „Singurul lucru care ştă 
î�ntre tine ş� i obiectivul tău eşte poveştea de rahat pe care 
t�i-o tot şpui şingur î�n legătură cu motivul pentru care nu î�l 
pot�i atinge.” Dar eu vreau şă merg cu un paş mai departe. 
Scuzele şunt minciunile deşpre care te convingi pe tine 
î�nşut�i că şunt adevărate, pentru a evita şă dovedeş�ti că 
eş� ti demn de darul care t�i ş-a dat. Repetă î�mpreună cu 
mine — „FĂ� RĂ�  SCUZE DE ĂICI I�NĂINŢE.”

Când eram ştudent la Univerşitatea de ştat din Kent, 
şpecializarea mea era pşihologia, dar î�n realitate eu mă 
şpecializam î�n şcuze. Ăveam un milion de şcuze pentru 
faptul că nu puteam şă merg la curşuri şau că nu î�mi pu-
team plăti chiria. După facultate, am avut î�ncă ş� i mai mul-
te şcuze pentru faptul că rămâneam blocat î�n şlujbe fără 
viitor ş� i că nu î�mi urmăream vişul de a deveni comediant. 
Cu cât î�mi şpuneam mai deş aceşte minciuni, cu atât cre-
deam mai mult că nu merit şă î�mi iau licent�a şau şă mă 
aflu pe o şcenă de comedie.

Ăpoi, î�ntr-o zi, î�i poveşteam unui prieten de ce am 
abandonat ş�coala, iar când am auzit cuvintele ieş� indu-mi 
pe gură, mi-am dat şeama că nu era vina ş�colii ş� i nici vina 
părint�ilor mei. La urma urmei, vina era a mea. Ăveam tot 
ce î�mi trebuia, dar la fiecare cotitură găşeam un motiv şă nu 
î�ncep. Inventam blocaje pentru mine î�nşumi, aştfel î�ncât 
şă nu trebuiaşcă şă fiu reşponşabil pentru darul meu.

Dacă eş�ti aş�a cum eram eu, trebuie şă î�ncetezi şă te 
mai mint�i pe tine î�nşut�i cu şcuze. Scuzele tale şunt tot atât 
de goale acum pe cât erau atunci când ai î�nceput şă te fo-
loşeş�ti de ele prima dată. Eu vreau ca tu şă î�nt�elegi că da-
rurile tale şunt oportunităt�i ş� i şă adopt�i o convingere 
nouă: tu eş�ti un om de şucceş.
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Ăcum, î�nainte şă şari peşte şect�iunea aceaşta ş� i şă 
şpui: „Steve, eu nu inventez şcuze pentru viat�a mea”, aş�-
teaptă put�in. Oamenii care şuşt�in că nu inventează şcuze 
şunt de regulă cei mai vinovat�i de aşta. Ţu ş�tii cine eş�ti. Ăi 
o perşonalitate de tip Ă ş� i munceş� ti din greu pentru ca-
riera ta, dar eş�ti de obicei cel care găşeş�te o şcuză pentru 
că a lipşit de la ziua de naş�tere a unui membru al familiei 
şau pentru că a amânat o î�ntâlnire amoroaşă pentru a 
treia oară. Succeşul nu locuieş�te î�ntr-o zonă a viet�ii tale ş� i 
eşte excluş din altă zonă. Dacă ai de gând şă faci aşta, tre-
buie şă o faci până la capăt. Ţrebuie şă fii dişpuş şă-t�i folo-
şeş� ti darul pentru a-t�i accepta oportunităt�ile ş� i pentru 
a-t�i şchimba viat�a.

Când m-am apucat de comedie, mă feream şă laş oame-
nii şă intre î�n viat�a mea. I�ncercam şă şcriu la fel ca ceilalt�i. 
Nu mi-am dezvoltat cu adevărat identitatea de actor de 
ştand-up până nu mi-am alungat teama de a-mi deşchide 
inima. Să-mi î�mpărtăş�eşc adevărul mi-a furnizat o grăma-
dă de material şuplimentar pentru glumele mele, inclu-
zând aici ş� i trecutul meu, relat�ia cu părint�ii mei, relat�iile 
mele eş�uate ş� i lucruri care mi şe î�ntâmplau la momentul 
reşpectiv. Primul lucru pe care a trebuit şă-l fac pentru a 
mă dezvolta odată cu darul meu a foşt acela de a î�nvăt�a şă 
fiu şincer.

Ătunci când eş�ti dişpuş şă fii şincer, pot�i î�nfrunta di-
rect adevărul, oricare ar fi aceşta. Ţot adevărul tău poate 
şă fie negativ, dar ş� i lucrul aceşta şe poate dovedi pozitiv. 
Dacă şcot�i la lumină lucrurile negative deşpre tine î�nşut�i, 
ai apoi ş�anşa şă devii mai bun. De aceea e foarte impor-
tant ca atunci când ceva merge proşt î�n relat�ia şau î�n afa-
cerea ta, prima î�ntrebare pe care t�i-o adreşezi t�ie î�nşut�i şă 
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fie: „Cu ce am greş� it?” Ţu ai ocazia şă te şchimbi şau şă 
corectezi şituat�ia î�n orice clipă. I�nşă nu pot�i şchimba o 
altă perşoană. Dacă arăt cu degetul la tot�i ceilalt�i ş� i ignor 
cele trei degete care arată şpre mine, am renunt�at la ş�an-
şa mea de a creş�te, de a mă şchimba ş� i de a mă dezvolta. 
Dar î�n clipa î�n care devin atent la cele trei degete care 
arată î�napoi şpre mine, atunci ş� i numai atunci mă voi 
dezvolta.

De prea multe ori te concentrezi pe argumentele ne-
gative î�nainte şă iei măcar î�n conşiderare un argument 
pozitiv. Nici măcar nu te pot�i gândi la beneficiile urmăririi 
vişului tău, pentru că eş�ti prea ocupat şă te concentrezi la 
şcuzele de genul „dar dacă”, „ce ş-ar putea î�ntâmpla” ş� i 
„de ce aşta nu va merge î�n cazul meu”. Eş�ti dişpuş şă iro-
şeş�ti ani î�ntregi din viat�a ta î�ndepărtându-te de vişurile 
tale î�n loc şă alergi şpre deştinul tău.

BLESTEMUL COMPARAȚIEI

Unii dintre voi şe tem şă-ş� i ia î�n primire darurile pentru 
că şunt prea ocupat�i şă şe compare cu altcineva. 
Dumnezeu te-a creat pe tine ş� i felul î�n care tu faci ceea 
ce faci exclusiv pentru tine. Lumea nu are timp şă inter-
act�ioneze cu reprezentantul tău — ea are nevoie ca eul 
tău adevărat, autentic, şă apară ş� i şă ştrăluceaşcă cu lu-
mina şa.

Nu te î�mpotmoli î�n gânduri de genul: „Păi, deja şunt 
prea mult�i şpeakeri motivat�ionali pe lumea aşta. Eu nu 
pot aduce nimic nou î�n aceşt domeniu.” Se poate şă fie 
cincizeci de şpeakeri motivat�ionali î�n oraş�ul tău, dar tu 
eş� ti şingurul care det�ine şetul tău unic de experient�e, 
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greş�eli, lect�ii, capcane ş� i triumfuri ce pot şă facă diferent�a 
î�ntre o perşoană ducând o viat�ă obiş�nuită ş� i o perşoană 
pe care o aş�teaptă un viitor extraordinar. Ăi fi şurprinş de 
felul î�n care poveştea ta perşonală deşpre cum ai plecat 
din orăş�elul tău ş� i ai făcut un şalt rişcant î�n marele oraş�  
poate avea un impact mai mare aşupra cuiva decât ar pu-
tea şă aibă vreodată o poveşte şpuşă de, şă zicem, Leş 
Brown. Utilizează-t�i energia pentru a-t�i perfect�iona pro-
pria activitate, nu pe cea a altuia.

„NU SUNT PREGĂTIT SĂ STAU  
LA MASA CELOR MARI”

Ădeşeori avem niş�te ştereotipuri fixate î�n mintea noaştră 
deşpre cine poate ş� i nu poate şă ştea la Maşa celor Mari 
pentru a lua decizii. Ne excludem pe noi î�nş� ine î�nainte ca 
jocul şă î�nceapă, pentru că ne gândim că nu avem creş�te-
rea, educat�ia şau experient�a potrivite pentru a profita de 
o nouă oportunitate.

Când vine ziua î�n care trebuie şă iei parte la o ş�edint�ă 
care va şchimba curşul organizat�iei tale, nu-t�i pot�i permite 
şă pleci de la maşă pentru că ai impreşia că nu ai şuficien-
te titluri academice î�n şpatele numelui tău. 

Nu-mi paşă de raşa ta, de şexul tău, de locul de unde 
vii şau de şituat�ia ta financiară. Dacă Dumnezeu î�t�i dă 
ocazia şă ieş� i î�n î�ntâmpinarea unei oportunităt�i, nu-t�i 
pierde vremea şpunând „Eu nu şunt demn de aşta”! 
I�ncetează şă-t�i limitezi darul din cauză că nu vezi imagi-
nea de anşamblu. Ăi tot dreptul şă ştai la Maşa celor Mari, 
la fel ca tot�i ceilalt�i. Pentru mult prea mult timp, Meşele 
celor Mari au foşt dominate de aceleaş� i tipuri de oameni 
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ş� i de perşonalităt�i. Ţ� ine fruntea şuş, vorbeş�te cu î�ndrăz-
neală deşpre ceea ce ş�tii ş� i adu valoarea care ar lipşi de la 
maşă dacă tu ai rămâne tăcut. Profită de ocazia ta de a 
contribui cu ceva, prin talentele ş� i aptitudinile tale unice.

Ţrebuie şă fim conş� tient�i de converşat�ia pe care o 
purtăm cu noi î�nş� ine deşpre darurile ş� i talentele noaştre. 
Ce î�t�i şpui t�ie î�nşut�i când nu eşte nimeni altcineva prin 
preajmă? Care şunt converşat�iile pe care le port�i cu tine 
î�nşut�i î�n oglindă, î�n fiecare dimineat�ă? I�t�i î�nşuflet�eş�ti vişu-
rile prin ceea ce î�t�i şpui şau repet�i temerile ş� i anxietăt�ile 
altcuiva? I�t�i î�mbogăt�eş�ti prima parte a zilei cu verşete din 
Sfintele Scripturi, cu afirmat�ii ş� i cu citate pozitive şau 
arunci î�ndoiala ş� i angoaşa î�n şufletul tău?

Unii dintre noi am aşcultat atât de mult timp aceeaş�i 
placă demoralizantă î�n mintea noaştră, î�ncât nu ş�tim cum 
şă ne gândim ş� i altfel la noi î�nş� ine.

„Nu şunt deştul de inteligent ca şă fac aşta.”
„Nu voi fi niciodată la fel de bun ca mama mea (şau 
tatăl meu).”
„Ăşta e bine pentru tine, dar ş�tiu că nu va funct�iona 
pentru cineva ca mine.”
„E prea greu şă fac aşta.”
„E prea târziu pentru mine şă iau atitudine ş� i şă fac 
ceva.”

S-ar putea şă te gândeş� ti că nu faci decât şă port�i 
aceşte converşat�ii demoralizante cu tine î�nşut�i, dar cu cât 
repet�i mai mult aceşte afirmat�ii î�n mintea ta, cu atât aceş-
te cuvinte devin ca o haină invizibilă a şuferint�ei, pe care 
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o î�mbraci î�n fiecare zi. Crezi că eş� ti şingurul care poate 
vedea cuvintele tale de î�nfrângere, dar aceştea şe fac vă-
zute î�n t�inuta ta ş� i î�n felul î�n care te prezint�i î�n fat�a 
lumii. 

Cum găşeş�ti un cântec nou pe care şă î�l cânt�i pentru 
viat�a ta ş� i pentru vişurile tale? Pot�i î�ncepe cu paş� i mici, 
roştind afirmat�ii şcurte:

„Eu m-am NĂ� SCUŢ şă fac aşta!”
„Dumnezeu are un plan pentru MINE!”
„Sunt MĂI MULŢ decât un cuceritor!”
„Vişurile mele POŢ deveni realitatea mea!”

DEVINO FLUENT  
ÎN LIMBAJUL SUCCESULUI

I�nvat�ă cum şă vorbeş�ti deşpre şucceş cu expert�i care şunt 
fluent�i î�n limbajul şucceşului. Una dintre cele mai bune 
metode de a î�nvăt�a o limbă ştrăină eşte şă te afunzi î�n 
cultura perşoanelor care vorbeşc cel mai bine limba re-
şpectivă. Ăcelaş� i principiu şe aplică ş� i pentru limbajul 
şucceşului. Vrei şă te afli î�n preajma oamenilor care ş�tiu 
cum şă tranşforme î�n realitate afaceri de milioane de do-
lari prin puterea cuvintelor. Vrei şă participi la converşa-
t�ia î�n urma căreia şe naş� te următoarea organizat�ie 
non-profit de şucceş. Ţu vrei ca urechile tale şă fie obiş�-
nuite şă aşculte următoarea idee măreat�ă care va revolu-
t�iona lumea. 

Imaginează-t�i ce ai putea şă realizezi dacă dişcurşul 
tău ar include mai multe propozit�ii care î�ncep cu „Eu pot” 
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î�n loc de „Eu nu pot”. Cât de şuş ş-ar putea ridica vişurile 
tale dacă ai şpune mai deş „De ce nu eu” î�n loc de „De ce 
eu”? S� i exact ca atunci când î�nvet�i o limbă nouă, tot vei 
mai avea şcăpări ş� i vei şpune „Ăş�  fi putut şă fac…” î�n loc de 
„Voi face…” I�nconjoară-te de vorbitori nativi ai limbajului 
şucceşului ş� i î�n şcurt timp vei î�ncepe şă î�t�i verbalizezi 
vişurile trezindu-le la viat�ă.

Unele părt�i ale viziunii tale şunt menite şă fie î�mpăr-
tăş� ite, şub formă de confident�e, doar unui mentor de î�n-
credere, unui prieten şau unui membru al familiei. S� i, 
şincer, unele aşpecte ale viziunii tale nu trebuie şă treacă 
mai departe de timpul pe care î�l petreci î�n rugăciune ală-
turi de Dumnezeu.

TREBUIE SĂ-ȚI TRECI NUMELE 
 PE CONTRACTUL TĂU DE LEASING

Ătât de mult�i oameni î�ş� i ratează drumul î�n viat�ă pentru că 
şe tem şă şemneze contractul de leaşing pentru darul lor. 
I�t�i pot�i vedea limpede vişul, dar î�t�i pierzi timpul gândin-
du-te prea mult la necunoşcut şau dişcutând cu oameni 
care nu î�t�i î�nt�eleg aşpirat�iile. Cunoşc mult prea mult�i oa-
meni la Hollywood care merg î�nainte şpunând: „Sunt 
chelnerit�ă deocamdată, dar î�n realitate şunt actrit�ă.” 
Ătunci de ce nu joci deja? Dacă t�i-ai luat angajamentul şă-t�i 
tranşformi vişul î�n realitate, trebuie şă-t�i treci numele pe 
contractul tău de leaşing. 

Vei rata adevărata binecuvântare a viet�ii tale dacă nu 
accept�i că darul tău eşte biletul tău câş�tigător ş� i cheia că-
tre binecuvântările viet�ii tale.
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Ţot ce ai de făcut eşte şă-t�i iei angajamentul fat�ă de 
darul tău. După ce î�t�i iei angajamentul, reştul — banii, 
relat�iile ş� i oportunităt�ile — vor î�ncepe şă vină la tine î�n 
feluri pe care nu t�i le pot�i imagina. Hai şă formulez altfel: 
atunci când faci eforturi pentru darul tău, tu î�i oferi lui 
Dumnezeu un lucru pe care şă-l binecuvânteze. Eu nu 
m-am aş�teptat niciodată şă eş�uez î�n comedie. M-am aş�-
teptat doar şă am şucceş. Chiar ş� i atunci când m-am con-
fruntat cu unele dintre cele mai dificile perioade, m-am 
agăt�at de micile crâmpeie de lumină de-a lungul drumu-
lui, până când luminile acelea ş-au tranşformat î�ntr-un 
câmp deşchiş al oportunităt�ii.

Acţiuni de succes

Vreau ca tu şă iei o pauză de câteva minute ş� i şă te gân-
deş� ti la toate şcuzele pe care le-ai găşit î�n ultima şăptă-
mână. Scrie-le pe toate pe pagina următoare. Ăcum, 
î�ncercuieş� te-le şau şubliniază-le pe cele pe care le folo-
şeş� ti cel mai mult. Pe aceştea le vom include î�n Ţop 3 
Scuzele Ţale. Scrie-le pe aceştea pe pagina 31. Sub Ţop 3 
Scuzele Ţale, şcrie trei aş� teptări care şă î�nlocuiaşcă aceş-
te şcuze. Pe aceştea le vom include î�n Ţop 3 Ăş� teptările 
Ţale. 

Ăi nevoie de ajutor pentru a le defini pe cele două? 
Iată definit�iile mele:

  Scuze  De ce nu pot face asta
  Aşteptări  De ce voi face asta
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Vezi diferent�a? Scuzele şunt blocaje rutiere autoim-
puşe, ocoliş�uri ş� i ambuteiaje î�n trafic care te şcot de pe 
drumul tău şpre şucceş. Ăş�teptările şunt benzi libere re-
zervate acelor perşoane care şunt dişpuşe şă plăteaşcă 
pret�ul pentru excelent�ă. Care şunt noile aş�teptări pe care 
le pot�i crea pentru viat�a ta? Ce vei î�ncepe şă-t�i şpui t�ie 
î�nşut�i atunci când viat�a devine grea? Le-ai găşit? Ăcum, 
şcrie-le.

Scuzele mele preferate

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ţop 3 Scuze

1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ţop 3 Ăş�teptări

1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Dacă eş�ti şerioş î�n legătură cu aşta, vreau şă-t�i duci 
noile aş�teptări ş� i mai departe, şcriindu-le pe o coală nouă 
de hârtie ş� i şemnând-o. Ăceşte noi declarat�ii vor conştitui 
angajamentul tău fat�ă de tine î�nşut�i ş� i vor marca î�ncepu-
tul călătoriei tale şpre măret�ie.





CAPITOLUL 2

Teama şi eşecul

I�n timpul uneia dintre primele mele aparit�ii la talk 
şhow-ul epişcopului Ţ.D. Jakeş, am făcut o declarat�ie 
î�ndrăzneat�ă: „Eu şunt cea mai neî�nfricată perşoană 

pe care o vei î�ntâlni vreodată.” Nu ş� tiu ce m-a făcut şă 
şpun aşta, pentru că nu mai şpuşeşem niciodată î�n viat�a 
mea aş�a ceva. Mi-am dat şeama că epişcopului ş� i echipei 
şale chiar le-a plăcut ce şpuşeşem eu, pentru că au foloşit 
fraza aceea î�n videoclipurile promot�ionale care anunt�au 
aparit�ia mea î�n emişiune.

Dar iată care eşte adevărul: mi-e teamă de multe ori. 
Mi-a foşt teamă şă î�ncerc şă am propriul talk şhow pentru 
că m-am gândit că ş-ar putea şă nu iaşă bine. Mi-a foşt 
teamă şă fac emişiuni radio care şă fie rediştribuite pe 
mai multe poşturi pentru că nu ş�tiam dacă voi fi acceptat 
î�n şuficient de multe piet�e pentru a avea şucceş. Mi-a foşt 
teamă şă merg î�n turneu cu Regii Comediei. Când Walter 
Latham a venit la noi ş� i a şpuş: „Vom da reprezentat�ii î�n 
şăli mari de başchet”, m-am şperiat. Cea mai mare mult�ime 
î�n fat�a căreia dăduşem un şpectacol până la momentul 
acela era de cinci mii de perşoane — ş� i aşta şe î�ntâmpla 
î�ntr-o şeară bună. Când i-am luat interviu preş�edintelui 
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Obama, am foşt î�ngrozit, pentru că nu voiam ş-o dau î�n 
bară. I�nainte şă fac Mega-Feşt-ul epişcopului Jakeş, m-am 
şucit ş� i m-am foit î�n pat trei nopt�i la rând.

Cel mai mare moment de teamă a foşt atunci când am 
făcut prima mea emişiune şpecială de o oră pentru HBO. 
Niciodată nu mă temuşem atât de tare de ceva î�n toată ca-
riera mea. Ăuditoriul Bell din Ăuguşta, Georgia, vânduşe 
toate biletele, iar eu mă aflam î�n şpatele şcenei, după o 
cortină şubt�ire, aş�teptând şă î�nceapă şpectacolul. Inima 
î�mi bătea atât de tare, î�ncât puteam şă văd literalmente 
buzunarul pătrat al coştumului meu ridicându-şe ş� i co-
borând. Dacă te uit�i cu atent�ie la î�nregiştrarea acelei 
emişiuni, î�mi pot�i vedea efectiv mâinile ştrălucind de 
tranşpirat�ie.

Ceva nu a funct�ionat cum trebuie cu şincronizarea 
deşchiderii cortinelor principale pentru a î�ncepe şpecta-
colul. Iar eu am aş�teptat î�ncordat î�n şpatele cortinei timp 
de ş�aşe şau ş�apte minute bune. Dar chiar dacă eram ferit 
de privirile publicului, puteam şă şimt pur ş� i şimplu dra-
goştea celor din audient�ă tranşmit�ându-mi un meşaj: 
„Hai, Steve. Nu ne dezamăgi.”

Când cortina ş-a ridicat î�n cele din urmă, mult�imea 
ş� i-a ieş� it din mint�i. Ăm luat microfonul ş� i pentru un timp 
l-am legănat pur ş� i şimplu î�n mână ca şă-mi recăpăt cal-
mul. Când am î�nceput î�n şfârş� it şă vorbeşc, am auzit cum 
vocea î�ncepe şă-mi tremure. Ăm continuat pur ş� i şimplu 
şă mă rog: „Doamne, te rog şă mă calmezi. Hai, Doamne. 
Ăşta e şingura mea emişiune şpecială la HBO. Ţe rog, 
Doamne.” S� i ghici ce? După vreo cincişprezece minute de 
la î�nceputul şegmentului meu, toate emot�iile mi-au dişpărut 
ş� i am foşt î�ntr-o formă de zile mari. Segmentul acela a 
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devenit una dintre cele mai bune emişiuni şpeciale pe 
care le-am făcut până î�n ziua de azi.

Ce am î�nvăt�at din epişodul acela eşte că atunci când 
î�t�i î�nfrunt�i temerile, aceştea nu mai şunt atât de mari pe 
cât credeai tu că şunt. Ce le face mari eşte faptul că tu nu 
te î�ntorci şpre ele pentru a le î�nfrunta direct. Cu cât î�t�i 
evit�i mai mult temerile, cu atât aceştea devin mai mari î�n 
mintea ta. I�n timp ce ştăteam î�n şpatele acelei cortine 
problematice, mă tot gândeam: „Iişuşe, uită-te la tot�i oa-
menii aceş�tia.” Cu cât ştăteam mai mult acolo, cu atât î�mi 
dădeam şeama că pot continua şă-mi fac griji din cauza 
celor două mii patru şute de oameni din şală ş� i şă eş�uez, 
şau pot şă ieş pur ş� i şimplu acolo… ş� i efectiv şă câş� tig. 
Până la urmă, important e şă te hotărăş�ti dacă vrei şă câş�-
tigi şau şă pierzi.

EŞECUL FACE PARTE DIN PROCES

Majoritatea oamenilor eş�uează pentru că ajung şă fie pa-
ralizat�i de frica lor. Ţu trebuie şă alegi: „I�mi voi î�nfrunta 
temerile ş� i voi afla ce poate şă fie viat�a mea cu adevărat?” 
şau „Voi ceda î�n fat�a temerilor mele ş� i voi face exact ceea 
ce am făcut mereu?” Când alegi ultima variantă, te-ai pro-
gramat pe tine î�nşut�i pentru eş�ec î�ncă o dată, pentru că 
nici măcar nu ai î�ncercat şă câş�tigi. De câte ori ne î�ngădu-
im nouă î�nş� ine şă evităm şă realizăm ceva î�n viat�a noaştră 
doar pentru că ne temem de rezultatul pe care credem că 
î�l vom obt�ine? 

Eu m-am autoeducat şă î�ncerc şă fac un anumit lucru 
dacă exiştă chiar ş� i cea mai mică poşibilitate ca prin inter-
mediul lui şă şe î�ntâmple ceva grozav pentru viat�a şau 
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cariera mea. Ţrebuie şă î�nvet�i şă te convingi pe tine î�nşut�i 
că poşibilitatea eşte mai mare decât inevitabilitatea de a 
nu face nimic. Ăşcultă, dacă eş� ti un antreprenor ş� i eş� ti 
paşionat de produşul tău, dar nu ceri niciodată nimănui 
şă cumpere ce vinzi tu, produşul nu şe va vinde niciodată. 
Deşigur, exiştă ş� i poşibilitatea ca tu şă t�ii cel mai convin-
gător dişcurş î�n fat�a poşibililor client�i, î�n cel mai bun coş-
tum de duminică pe care î�l ai, ş� i oamenii tot vor şpune 
„nu”. S� i ce dacă? S� tii de câte ori mi ş-a răşpunş cu „nu” 
pentru şcenarii de film, emişiuni de televiziune ş� i emişi-
uni şpeciale de comedie? De al naibii de multe ori fat�ă de 
ocaziile î�n care am auzit câte un „da”.

S� tii câte glume am şcriş la care nu a râş nimeni? Mii. 
Ăm un cimitir î�ntreg plin cu glume moarte, cu pietre fune-
rare deaşupra lor.

Dar cu toată şeriozitatea, am şcoş glumele acelea 
proaşte din reprezentat�ia mea ş� i am î�nvăt�at cum şă fiu 
bun î�n meşeria mea. Exiştă o mult�ime de glume pe care 
î�mi doreşc şă nu le fi şcriş vreodată ş� i exiştă unele pe care 
le-am nimerit la fix. Dar ghici ce? Ăcum am ş�aşe emişiuni 
şpeciale de comedie, cu opt ore de glume originale de cea 
mai bună calitate, î�n aceşte emişiuni nu şe repetă nici mă-
car o glumă.

Vrei şă auzi ceva ş�ocant? Optzeci ş� i cinci la şută dintre 
firmele mici din aceaştă t�ară eş�uează î�n primii doi ani. 
Optzeci ş� i cinci la şută! Ăşta î�nşeamnă o rată de eş�ec a 
naibii de mare.

Warren Buffett a şpuş că nu ar inveşti î�n nicio afacere 
dacă proprietarul aceşteia nu a eş�uat de cel put�in două 
ori. I�mi place că oamenii foarte bogat�i ş� i de şucceş î�nt�eleg 
că eş�ecul face parte din proceş. 
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Dar de prea multe ori când ne confruntăm cu eş�ecul 
unei afaceri, lăşăm acel eş�ec şă ne paralizeze ş� i şă nu mai 
î�ncercăm din nou. Eş�ecul î�ş� i poate avea originea î�ntr-o 
lipşă a planificării financiare, un deficit de reşurşe şau 
lipşa membrilor potrivit�i pentru echipă. Dar trebuie şă 
î�nt�elegi că eş�ecul face parte din proceş atunci când te afli 
pe drumul şpre şucceş.

Singurul mod î�n care te pot�i redreşa eşte şă elaborezi 
un alt plan. Eu am dat greş�  de mai multe ori de cât pot 
număra. Dar nu pot�i lăşa eş�ecul şă te î�nghet�e pe loc ş� i şă 
te opreaşcă şă-t�i urmezi vişurile.

DEZASTRUL DIN CHARLOTTE

Când făceam ştand-up cu normă î�ntreagă, mi-am dat şea-
ma rapid că prima ta şeară nu eşte cea mai grea; cea mai 
grea e şeara î�n care trebuie şă te î�ntorci pe şcenă după ce 
ai avut una realmente proaştă. Ăm avut o experient�ă de felul 
aceşta î�n timpul primei şeri din turneul original Regii 
Comediei, î�n Charlotte, Carolina de Nord. Mama mea toc-
mai murişe ş� i pur ş� i şimplu nu eram cu mintea acolo. I�n 
pluş, de-abia terminaşem o emişiune şpecială de comedie 
live, dar eram atât de tulburat, că nici măcar nu am 
urmărit-o. 

Fiecare dintre noi, Regii, trebuia şă facem un şegment 
de treizeci de minute, dar Ced ş-a duş pe şcenă ş� i a ştat 
patruzeci ş� i ş�apte de minute. Segmentul lui Bernie a foşt 
atât de bun, î�ncât a ştat acolo o oră î�ntreagă! Ei creaşeră o 
nebunie atât de mare î�n şală, î�ncât organizatorii au trebuit 
şă ceară o pauză obligatorie. Ăpoi ş-a produş o defect�iune 
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la o parte din echipament ş� i pauza a ajunş şă dureze pa-
truzeci ş� i cinci de minute.

S� i iată-mă acum pe mine, î�ncercând şă-mi fac şegmen-
tul după ce oamenii aceş� tia aşiştaşeră deja la aproape 
două ore de comedie cu Ced ş� i Bernie, pluş o pauză ne-
prevăzută de patruzeci ş� i cinci de minute. Când am intrat 
pe şcenă, a foşt î�ngrozitor. Eu făceam glume din emişiu-
nea mea şpecială de comedie. Nu mi-am dat şeama că ma-
joritatea oamenilor de acolo le auzişeră deja. Oamenii 
huiduiau, şe certau ş� i şe agitau, iar eu m-am zăpăcit pur ş� i 
şimplu. Ţot ce pot şă şpun e că a foşt o şeară proaştă.

 I�n dimineat�a următoare, pe drum şpre aeroport, un 
DJ din Charlotte, pe nume Ă.J., ş-a luat de mine. El a şpuş: 
„Ced ş� i Bernie au foşt tari, dar Steve nu eşte un Rege al 
Comediei.” El a preziş că turneul va fi un dezaştru com-
plet. I�l cunoş�team perşonal pe tipul ăşta ş� i am foşt iritat 
că mă trata atât de dur. Până şă ajungem la aeroport m-am 
î�ntâlnit cu câteva perşoane care î�mi văzuşeră reprezenta-
t�ia î�n şeara precedentă ş� i care au î�ncercat şă mă î�ncuraje-
ze şpunând: „Steve, e î�n regulă. Noi te iubim oricum.” Ăm 
apreciat şprijinul lor.

După ce ne-am î�mbarcat î�n avion ş� i ne-am ocupat lo-
curile, am î�nceput şă şcriu. Când am aterizat î�n Kanşaş 
City mai târziu î�n ziua aceea, m-am î�nchiş î�n camera mea 
de hotel ş� i am şcriş, am şcriş ş� i iar am şcriş. Până şă mă 
dezmeticeşc, şcrişeşem un şegment nou-nout� de patru-
zeci ş� i cinci de minute. Eram atât de abşorbit de şcriş, re-
vizuit ş� i exerşat î�n fat�a oglinzii, î�ncât atunci când Bernie a 
venit î�n camera mea şă mă ia la cină, am şpuş: „Nu, eu o şă 
rămân aici ş� i o şă termin şă lucrez la aşta.”
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 I�n şeara următoare, î�n Kanşaş City, am avut o diş-
cut�ie lungă cu Bernie ş� i Ced ş� i le-am şpuş că trebuie şă 
î�ncerce şă şe î�ncadreze î�n şegmentul lor de treizeci de 
minute. Dar Ced a ieş� it pe şcenă ş� i a făcut patruzeci de 
minute, iar Bernie l-a urmat cu patruzeci ş� i opt. S� i cam 
aşta a foşt cu î�nt�elegerea ca ei şă reşpecte limita de timp. 
După Bernie, a foşt o pauză de douăzeci de minute, iar eu 
am î�nceput şă mă şperii, pentru că o dăduşem î�n bară atât 
de rău î�n Charlotte. Când am urcat î�n şfârş� it pe şcenă, 
i-am dat gata pe tot�i. I�n şeara aceea, ş� i î�n fiecare şeară de 
pe parcurşul următorilor doi ani, am părăşit şcena î�n 
aplauzele entuziaşte ale publicului.

Primele noaştre două şeri î�n Charlotte ş� i î�n Kanşaş 
City m-au ajutat şă î�ncep şă priveşc eş�ecul î�ntr-un mod 
diferit. Ăm î�nvăt�at că eş�ecul nu trebuie şă fie o experient�ă 
care şă î�t�i afecteze î�ntreaga viat�ă, de genul „nu voi mai 
face aşta niciodată”, ci eşte de fapt o oportunitate pentru 
a dobândi o experient�ă pret�ioaşă din care şă î�nvet�i ceva. 
S� tiam că î�n Kanşaş City mă aş� tepta o şeară dificilă, dar 
dacă nu aş�  fi trecut printr-o şeară atât de î�ngrozitoare î�n 
Charlotte, nu aş�  fi şcriş niciodată acel şegment nou de 
patruzeci ş� i cinci de minute. Eş�ecul meu din Charlotte 
mi-a oferit exact experient�a de care aveam nevoie pentru 
a fi la î�nălt�ime î�n şeara următoare, î�n Kanşaş City.

De multe ori, când oamenii termină facultatea, abia reu-
ş�eşc şă-ş� i găşeaşcă o şlujbă. De ce? Pentru că nu au expe-
rient�ă. Niciun angajator nu vrea şă angajeze pe cineva 
care î�ncă nu a pierdut niciodată, care î�ncă nu a eş�uat nici-
odată şau care nu a făcut niciodată o greş�eală î�nainte. 
Ăngajatorii vor pe cineva care are experient�ă cu eş�ecul, 
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care a î�nvăt�at din aşta ş� i care poate şă ducă treaba la bun 
şfârş� it. Deci, vezi tu, eş�ecul nu trebuie şă te î�nvingă, ci 
şă-t�i ofere puterea şă dobândeş� ti acele experient�e de 
viat�ă la care te pot�i î�ntoarce ş� i din care pot�i î�nvăt�a î�n re-
petate rânduri.

DESCHIDE UŞILE TEMNIȚELOR TALE 
PERSONALE

Ăm î�nvăt�at şă caut î�nt�elepciunea la oameni din toate cate-
goriile, incluşiv la bărbat�i şi femei din şiştemul penitenci-
ar. Mult�i oameni î�i priveşc pe det�inut�i ca pe niş�te ratat�i. 
Realitatea eşte că aceş�tia nu au reuş�it şă fie corect�i ş� i au 
foşt prinş� i. Dar faptul că şunt la î�nchişoare nu î�nşeamnă 
că au eş�uat î�n toate. Ăşta depinde de răşpunşul lor la şitu-
at�ia dificilă î�n care şe află. E adevărat că libertatea le eşte 
limitată, dar mie î�mi place atunci când det�inut�ii hotărăşc că 
şiştemul penitenciar nu poate pune ştăpânire pe şufletele 
lor. Ei ş-au î�mpăcat cu act�iunile care i-au aduş î�n şpatele 
gratiilor; ş� i-au cerut iertare pentru faptele lor rele, iar 
unii dintre ei chiar ş� i-au cerut iertare de la victimele in-
fract�iunilor lor. Mult�i dintre ei ş� i-au luat angajamentul de 
a deveni mai buni, î�n plan şpiritual, fizic ş� i mental. Unii 
chiar au luat tineri şub aripa lor ş� i le-au şpuş: „Hei, nu-t�i 
diştruge viat�a aş�a cum am făcut-o eu. Dacă ai o ş�anşă şă 
ieş� i pe uş�a aşta, ai grijă şă nu te mai î�ntorci aici!”

O nouă zi î�ncepe pentru fiecare dintre noi, iar dacă 
aceş� ti bărbat�i ş� i aceşte femei din î�nchişoare pot şă gă-
şeaşcă lumină ş� i şperant�ă î�ntre zidurile unei î�nchişori, 
cum î�ndrăzneşc aceia dintre noi care şe pot plimba liberi 
î�n fiecare zi şă nu vadă lumina care ştrăluceş�te aşupra lor. 


