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Iubitei mele mame, Eloise Vera Harvey, care, vreme de patruzeci
de ani, a fost o profesoară devotată la școala 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 și 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 suprafață. 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!
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INTRODUCERE

Darul tău te cheamă…
Eşti pregătit să răspunzi?

I

ată-mă, deci, zburând cu un avion privat î�mpreună cu
Cedric „the Entertainer”*. Zburam de pe platoul emisiunii The Steve Harvey Show spre un oraş� unde urma să
dăm un spectacol Kings of Comedy (Regii Comediei) — ș� i
rămăseserăm doar eu, Bernie Mac ş� i Ced. Toţ�i cei aflaţ�i
î�n cabina pasagerilor din avion dormeau. Când am privit
pe fereastră, am văzut luminile strălucind î�n oraş� ul de
dedesubt. Imediat după aceea, lacrimile au î�nceput să-mi
ș� iroiască pe faț�ă.

La momentul acela nu făcusem un inventar complet
al vieţ�ii mele ş� i al tuturor binecuvântărilor ş� i realizărilor
mele. Nu-mi venea să cred că stăteam î�ntr-un avion G3
care fusese trimis de promotorii turneului. Mă gândeam:
„Ia te uită ce a devenit viaţ�a mea.” Mi se spusese că nu se
va alege nimic de mine. Dar rezistasem î�n domeniul mizerabil al curăţ�ării covoarelor; î�n vânzarea de asigurări, lucru care nu mi-a plăcut; î�n timpul săptămânilor petrecute

* Cedric Antonio Kyles (n. 1964), actor și comediant american, gazdă
a mai multor show-uri de televiziune. (n.red.)
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pe drumuri, fără niciun spectacol; când mi-am dat demisia de la jobul meu; când am rămas fără un acoperiș�
deasupra capului; ş� i când am fost concediat. Mi-am dat
seama că î�ndurasem o mulţ�ime de lucruri.

Brusc, m-a copleş� it un sentiment nestăvilit de î�mplinire ş� i lacrimile au continuat să curgă. Mi-am dat seama
că visurile mele deveneau realitate. Î� mi dorisem să fiu
unul dintre cei mai renumiț�i comedianț�i din ţ�ară ş� i asta se
î�ntâmpla. Afiș� ul turneului ne conferise un titlu — Regii
Comediei —, după care noi am ieş� it î�n faţ�ă ş� i am dovedit
că asta era adevărat. Am devenit spectacolul de comedie
cu cele mai mari venituri brute din toate timpurile.
Turneul a avut î�ncasări de 58 milioane de dolari! Visurile
î�mi deveneau realitate chiar sub ochii mei. Acela a fost
primul moment când î�mi amintesc că am simţ�it succesul,
î�n avionul acela — am simţ�it cu adevărat bucuria, mulţ�umirea ş� i o adevărată aliniere cu scopul pe care Dumnezeu
î�l are pentru mine.
După părerea mea, succesul nu se referă la maş� ina pe
care o conduc, la casa î�n care locuiesc, la felul î�n care călătoresc sau la costumele pe care le port. O parte din succesul meu este legat de banii pe care î�i câş� tig ş� i de lucrurile
pe care pot să le fac pentru familia mea ş� i pentru mine
î�nsumi. Dar oricine mă cunoaş� te bine î�ţ�i va spune că banii
reprezintă cea mai nesemnificativă parte a succesului
meu. Succesul î�nseamnă să am căsnicia visurilor mele cu
o femeie care mă ajută să î�mi fructific potenț�ialul maxim.
Succesul î�nseamnă să-mi exprim iubirea pentru copiii
mei ş� i să am ocazia să lucrez cu ei î�n timp ce-mi clădesc
ş� i-mi extind afacerea. Succesul î�nseamnă să muncesc pe
brânci î�n fiecare zi, făcând ceea ce î�mi place să fac.

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes
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S-ar putea ca definiţ�ia ta pentru succes să fie uş� or diferită, dar noi avem tendinţ�a să ne dorim aceleaş� i lucruri
î�n viaţ�ă — liniş� te sufletească, o familie ş� i prieteni iubitori,
o stare bună de sănătate ş� i un anumit nivel de confort financiar. Oricare ar fi definiţ�ia ta pentru succes, această
carte care î�ț�i poate schimba viaț�a te va duce pe drumul cel
bun pentru a-l obţ�ine.

Faptul că ai cheltuit din banii tăi, câş� tigaţ�i cu sudoarea
frunț�ii, pentru a cumpăra Poartă-te ca un om de succes,
gândeşte ca un om de succes este un indiciu că te gândeș� ti
serios să-ţ�i duci viaţ�a la un alt nivel ş� i să obț�ii tot ceea ce
lumea are să-ţ�i ofere. Iar această carte nu te va dezamăgi
ș� i te va ajuta să ajungi acolo. Am scris aceste pagini având
numeroase persoane î�n minte — indiferent că eş� ti un
student, un proaspăt absolvent î�ncercând să-ș� i găsească
direcț�ia pe piaț�a muncii, un pensionar căutând să afle ce
poate face pe mai departe sau cineva care se află la vârf
ş� i î�ncearcă să se menţ�ină acolo. Ț� i se adresează dacă eș� ti
abia la î�nceput sau dacă ai hotărât să î�ncetezi să te mai
lupţ�i cu obstacolele pe care eş� ti decis să le depăş� eş� ti sau
dacă escaladai deja muntele ş� i nu mai găseş� ti motivaţ�ia
de a escalada î�n continuare. Li se adresează acelora dintre voi care au căzut. Li se adresează acelora dintre voi
care au călătorit o parte din drum ş� i ș� i-au dat seama că
nu se poate ca asta să fie tot ceea ce are lumea să 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 să privească cu alţ�i ochi relaţ�iile lor ş� i

* Apărută în lb. română sub acest titlu, în format audio și tipărit, la Ed.
ACT și Politon, București, 2016 (n.red.)

12

Steve Harvey

comportamentul lor legat de î� n tâlnirile amoroase.
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes
te va ajuta să-ţ�i evaluezi obiectivele de viaţ�ă ş� i să determini mijloacele pentru a le realiza. Cărţ�ile mele anterioare
au avut ca public ț�intă femeile. Poartă-te ca un om de succes,
gândeşte ca un om de succes a fost creată pentru a î�ncuraja pe toată lumea — bărbaţ�i ş� i femei, tineri ş� i bătrâni, persoane proaspăt intrate pe piaț� a muncii sau recent
pensionate. Această carte este î�mbogăţ� 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�ţ�i spune că nu e destul să exiş� ti, pur ş� i simplu.
Viaţ� a î�nseamnă mai mult decât să te târăș� ti la o slujbă
lipsită de satisfacț�ii, să câş� tigi un ceas de aur ş� i să-ţ�i î�ncasezi fondul de pensii. Viaţ�a ta trebuie să fie mai mult decât să aș� tepț�i ca ocazia potrivită să apară ş� i să te găsească.
Viaţ�a ta trebuie să fie mai mult decât să baţ�i pasul pe loc
privindu-i pe ceilalţ� i cum obț� in succesul. Cuvintele din
această carte te vor motiva să profiț�i din plin de viaţ�a ta,
folosind un lucru pe care î�l ai deja — darul tău.
Darul meu este să-i fac pe oameni să râdă. Ş� i tu ai un
dar foarte special. Creatorul nostru, î�n nemărginita sa î�nţ�elepciune, a î�nzestrat absolut fiecare suflet î�n parte cu
câte un dar. Darul tău poate fi complet unic sau poate fi
similar cu al altcuiva, dar află că darul tău este al tău.

Când ne folosim darul, universul ne mulţ�umeş� te oferindu-ne bogăţ� ii din abundenț� ă — de la nenumărate
ocazii la sănătate ş� i bogăţ� ie financiară. Atunci când nu
sădeş� ti î�n solul universului, observi cum lucrurile din
viaţ� a ta par să se usuce ş� i să se î� n răutăţ� e ască. Dar

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes
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atunci când sădeş� ti î�napoi î�n univers cu timpul tău, cu
pasiunea ta ş� i cu angajamentul tău faţ�ă de alţ�ii, lumea î�ţ�i
va oferi numeroase oportunităţ�i să î�nfloreş� ti î�n noul tău
eu. Integrarea darului pe care î�l ai î�n viaţ�a ta ş� i î�mpărtăș� irea acestuia cu ceilalţ�i î�ţ�i vor aduce bucurie, pasiune ş� i o
nouă vigoare pentru a-ţ�i trăi viaţ�a din plin. Această carte
î�ţ�i va arăta cum să-ț�i concretizezi darul î�n viaţ�a ta.
Această carte se axează ş� i pe felul î�n care î�ţ�i poţ� i
transfera darul î�n alte zone importante ale vieţ�ii tale, de
exemplu să creezi o relaţ�ie mai bună de lucru cu ş� eful tău,
să investeş� ti mai mult î�n comunitatea ta sau să-ţ�i consolidezi relaț�iile de familie. Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes te va face să te gândeş� ti să-ţ� i
dezvolț�i viaţ�a î�n feluri complet noi.

Succesul de care mă bucur acum nu a apărut pur ş� i
simplu peste noapte. A trebuit să î�nvăţ� cum să am succes,
iar viaţ�a pe care o am acum este literalmente un vis devenit realitate. Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un
om de succes este o lucrare plină de informaţ�ii referitoare
la ce am î�nvăţ�at î�n călătoria mea spre î�mplinirea de sine.
Vreau să ț�i le î�mpărtăş� esc, pentru ca ş� i tu, la rândul tău, să
î�ț�i poț�i vedea visurile devenind realitate î�n viaţ�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 se referă la a fi cinstit î�n legătură cu situaţ�ia î�n care te găseş� ti chiar acum. Vom deveni brutal de
sinceri î�n legătură cu depăş� irea temerilor tale, eliminarea
limitărilor ş� i î�nlăturarea „capacului” vieţ�ii.
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Partea a doua te ajută să î�ţ�i identifici darul. După ce ai
aflat care este darul tău, eu î�ţ�i ofer sugestii pentru a-l ataş� a de vehiculul potrivit pentru a-ţ�i transforma viaţ�a. Vei
face ceea ce iubeş� ti. Când vei pune î�n practică această
oportunitate, vei vedea schimbări majore î�n viaţ� a ta.
Schimbarea iniţ�ială se va produce î�năuntrul tău. Vei radia
o strălucire care va funcţ� iona ca un magnet, atrăgând
aproape de tine alte persoane cu o mentalitate orientată
spre succes, care au o motivaţ�ie ş� i o ambiţ�ie similare. Vei
intra pe tărâmul gândirii de succes. Vorbesc despre crearea unui panou al viziunii care să-ț�i amintească î�n mod
constant să-ț�i menț�ii cursul î�n călătoriile tale spre o viaţ�ă
mai bună.
După ce ţ�i-ai ataş� at darul la un vehicul, va trebui să-ţ�i
perfecţ�ionezi structura profesională pentru a-i oferi darului tău posibilitatea să funcţ�ioneze optim pentru tine.

Partea a treia dezvăluie diferite moduri de a-ţ�i amplifica
darul. Aceste capitole prezintă informaţ�ii ş� i instrumente
valoroase pentru accentuarea ş� i utilizarea ansamblului
tău de abilităț�i. Ele includ sfaturi pentru stabilirea obiectivelor ş� i relaţ�ia acestui fapt cu transformarea visurilor
tale in realitate. Aceste sugestii practice sunt lucruri pe
care le poţ�i implementa numaidecât î�n viaţ�a ta. Să î�nveț�i
cum să te „î�mbraci” cu darul tău nu î�ț�i face viaţ�a perfectă,
dar î�i conferă un obiectiv ş� i un sens.

Î�ţ�i amintesc că a putea să-ţ�i autoevaluezi cu sinceritate
performanţ� a este o cheie majoră spre succes. Această
secţ�iune vorbeș� te despre valoarea timpului. Discut despre necesitatea de a spune „nu” ş� i de a cere ceea ce vrei,
precum ş� i de a î�nfrunta î�ndoiala de sine. Abordez de

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes
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asemenea conceptul conform căruia „nu toţ�i cei care vin
cu tine vor putea să meargă cu tine”.

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes se î�ncheie cu câteva cuvinte care te î�ncurajează să-ţ�i
î�mpărtăş� eş� ti bogăţ�ia. Această secţ�iune pune accentul pe
trei teme importante: să te vindeci de hateri* prin succes,
să deprinzi secretele necesare pentru a duce o viaţ�ă echilibrată ş� i să permiţ�i ca binecuvântările tale să se reverse
asupra altcuiva
Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes nu este o carte concepută astfel î�ncât tu să o citeş� ti pur
ş� i simplu ş� i să mergi mai departe neschimbat. Cartea te
angajează î�n Acţ�iuni de Succes: î�n aceste spaţ�ii, te î�ncurajez
să î�ţ�i scrii reflecţ�iile, aspiraţ�iile ş� i viziunile pentru viaţ�a ta.
Când vor fi iniţ�iate, acestea vor funcţ�iona drept Planul tău
de Acţ�iuni de Succes. Pe măsură ce î�ţ�i descoperi darurile ş� i
talentele, fii responsabil pentru ceea ce creezi.
Creează o echipă dacă ai nevoie de ajutor ca să te
menț�ii motivat ş� i ca să aplici instrumentele pentru succes. Î�mpreună, echipa ta ar trebui să citească această carte, să facă schimb de observaț�ii ş� i să evalueze obiective.
Asta î�ţ�i va furniza sprijinul de care s-ar putea să ai nevoie
pentru a atinge următorul tău nivel de succes.

Am creat de asemenea o comunitate online de persoane exact ca tine, care sunt dedicate planului Poartă-te
ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes la
www.actlikeasuccess.com. Te poţ�i alătura unor oameni
din toată lumea, care depun eforturi să-ş� i dezvolte viaţ�a.

* Hater – o persoană plină de ură (engl. hate), care îi descurajează și
îi critică pe ceilalți, făcând comentarii răutăcioase, mai ales la adresa
oamenilor de succes. (n.tr.)
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Poţ�i folosi acest website pentru a-ţ�i elabora propriul Plan
de Succes. Website-ul include o zonă î�n care î�ţ�i poţ�i urmări
schimbările de gândire ş� i de acţ�iune, poţ�i primi mesaje
inspiraţ�ionale de la unii dintre cei mai incredibili oameni
de pe planetă ş� i poţ�i chiar lăsa propriile tale mărturii despre dezvoltarea ta.
Dacă eş� ti prezent pe Twitter sau Instagram, î� m i
poţ�i trimite un tweet sau un video despre progresul tău
la @ActLikeASuccess folosind hashtag-ul #IAmSuccess.

Multe cărţ�i motivaţ�ionale ş� i inspiraţ�ionale î�ţ�i spun că
trebuie să obţ�ii un lucru pe care î�ncă nu î�l ai pentru a dobândi măreţ� ia. Eu mă aflu aici pentru a-ţ� i spune că nu
trebuie să urmezi un alt curs, să î�nveţ� i o altă limbă, să
cunoș� ti persoane noi sau să cheltuieş� ti bani pe care nu î�i
ai. Pentru a atinge realmente succesul î�n viaţ�a ta, trebuie
să î�ncepi cu darul tău. Ş� i ş� tii ce este atât de grozav la asta?
Tu î�l ai deja! Ş� tiu că unii dintre voi î�ncă nu ş� tiu care este
darul vostru. Alţ�ii dintre voi aveț�i o idee cam care ar fi darul vostru, dar nu v-aţ�i dat seama cum să î�l apreciaţ�i, să î�l
perfecţ�ionaţ�i ş� i să î�l ataş� aţ�i la vehiculul potrivit care vă va
conduce spre un succes mai mare decât vă puteţ�i î�nchipui
vreodată. Aveţ� i toate răspunsurile chiar aici, î�n aceste
pagini.
Î�n călătoria mea spre succes, am ajuns să-mi dau seama că a rămâne o persoană de succes este o artă, tot atât
de mult ca a deveni o persoană de succes. Când î�ncepi realmente să te comporţ�i ca un om de succes ş� i să gândeş� ti
ca un om de succes, poţ�i avea toate bogăţ�iile pe care viaţ�a
le are de oferit. Aceasta este viaţ�a binecuvântată pe care
vreau ca tu să î�ncepi să o trăieş� ti.

PARTEA ÎNTÂI

Când ajungi la limită

CAPITOLUL 1

„M-am săturat de mine însumi”

V

orbesc î�n cunoș� tinț�ă de cauză despre ce î�nseamnă să fii sătul de tine î�nsuț�i, pentru că acel Steve
Harvey pe care î�l ş� tiţ�i voi a fost, la un moment dat
î�n viaţ�a lui, sătul de el î�nsuș� i. Eu, Steve Harvey, am fost
sătul. Am fost sătul de felul î�n care trăiam. Sătul că nu
ajungeam nicăieri. Sătul până peste cap să fiu sărac.
Sărăcia mă epuizase. Mă epuiza faptul că trebuia să mă
gândesc constant la modalităț�i de a mă î�ntreţ�ine ş� i de a
supravieţ�ui. Era dificil să văd lucruri pe care mi le doream
ş� i să nu mi le pot permite. Sărăcia mă sleia de toate puterile. Mă dispreț�uiam pentru că nu î�mi urmam darul dat de
Dumnezeu. Eram sătul de mine î�nsumi pentru că nu î�ncercam să-mi î�ndeplinesc visurile.
Pe vremea aceea, nu prea ş� tiam cum să-mi urmez visurile, î�nsă asta nu este o scuză, căci ignoranț�a mea nu a
pus capăt sentimentului revoltător pe care î�l aveam. Mă
săturasem să mă zbat, să mă descurc fără unele lucruri.
Mă săturasem de mine. Mă săturasem de toate. Mă săturasem să simt dezamăgire. Mă săturasem să-i dezamăgesc pe ceilalț� i, inclusiv pe mama ş� i pe tatăl meu. Mă
săturasem să nu pot vedea î�n mine potenţ�ialul pe care era
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evident că ceilalț�i î�l vedeau. Mă săturasem să trăiesc prizonier î�ntr-o rutină.

Ajunsesem complet ş� i î�ntru totul sătul de mine î�nsumi. Mă extenuasem tot căutând răspunsurile î�n afara
mea. Dar am ajuns să-mi dau seama că soluţ�ia la durerea
ş� i disperarea mea se aflase î�n tot acest timp î�n adâncul
meu. După cum obiş� nuia să spună mama mea, parafrazând-o pe Fannie Lou Hamer: „Uneori, fiule, nu se va
schimba nimic până nu ajungi să fii sătul până peste cap
de faptul că eş� ti sătul până peste cap.”
Hai să facem această călătorie î�mpreună, pentru că
dacă tu te-ai săturat să fii sătul până peste cap, află că aş� a
am fost ş� i eu.

EŞTI SĂTUL DE TINE ÎNSUŢI?

Te-ai săturat să-ţ� i faci ţ� ie î�nsuţ� i aceleaş� i promisiuni pe
care nu eş� ti niciodată suficient de motivat să le duci până
la capăt? Te-ai săturat să găseş� ti scuze pentru că nu faci
schimbări? Te-ai săturat să te compari cu ceilalţ�i ş� i să nu
fii la î�nălţ�ime? Te-ai săturat să-ţ�i spui ţ�ie î�nsuţ�i: „Mâine
voi face ceva diferit”, dar acel „mâine” nu vine niciodată?
Ei bine, a fi sătul de tine î�nsuţ�i este o situaţ�ie bună î�n care
să te afli, pentru că î�nseamnă că eş� ti pregătit să faci schimbări î�n viaţ�a ta care î�ţ�i vor aduce recompense mari. Mă
bucur că ai ajuns î�n sfârș� it aici.
Când ajungi î�n postura de a fi sătul de tine î�nsuţ�i, de
obicei nu eş� ti singur. Toate persoanele din viaţ�a ta — de la
familia ta ș� i până la colegii tăi — s-au săturat de ceva timp
de tine ş� i de scuzele tale. Ele î�ţ�i văd darul ş� i durerea pe
care ţ� i-o provoci singur fiindcă nu-ț� i fructifici menirea
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dată de Dumnezeu ş� i fiindcă nu devii cea mai bună versiune a ta. Dar situaț� ia este următoarea: oamenii î�ţ�i pot
spune că s-au săturat de scuzele tale, dar asta nu schimbă
cu nimic lucrurile până nu ajungi tu să te saturi de tine. Ai
î�ncetat să-ţ�i blochezi singur ocaziile care ar fi putut să fie
cu uş� urinţ�ă ale tale luna trecută, anul trecut sau chiar cu
un deceniu î�n urmă?

De cele mai multe ori, convingerile noastre despre
noi î�nş� ine sunt gânduri deprinse ș� i internalizate, care
evoluează î�n comportamente ce preiau controlul asupra
felului î�n care funcț�ionăm î�n viaț�a de zi cu zi. Undeva, pe
parcurs, ne obiş� nuim cu percepţ�iile despre sine ş� i le permitem să se aș� eze î�n opoziţ�ie cu darurile ş� i oportunităţ�ile
noastre. Noi devenim propria noastră opoziţ� ie atunci
când acceptăm următoarele: să procrastinăm, să ne minț�im pe noi î�nș� ine, să ne comparăm cu ceilalţ�i ş� i să ne î�ndoim de noi î�nș� ine — pe scurt, orice lucru care stă î�n calea
transformării noastre î�n cine am fost creaţ�i să fim.
Aș� adar, de ce este nevoie pentru ca tu să ajungi î�n
punctul critic? De ce va fi nevoie pentru ca tu să te trezeş� ti
din somn? Ce te va forţ�a să-ţ�i dai î�n cele din urmă seama
că viaţ�a pe care o trăieş� ti este cu mult sub potenţ�ialul tău
dat de Dumnezeu? Aceasta este viaţ� a ta ş� i trebuie să o
trăieş� ti ASTĂ� ZI. Nu-ţ�i poț�i permite să iroseş� ti nici măcar
un minut î�n plus î�n care eș� ti neî�mplinit, nesatisfăcut ş� i
subutilizat. Chiar acum, ş� i vreau să spun chiar acum, este
momentul să profiţ�i de visurile, obiectivele ş� i viziunile pe
care le-ai păstrat prea mult timp î�n inima ta.
Jordan Belfort, autorul cărţ�ii The Wolf of Wall Street
(Lupul de pe Wall Street*) ş� i sursa de inspiraţ� ie pentru
* Apărută sub acest titlu la Ed. Adantis, București, 2014 (n.red.)
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filmul cu acelaș� i nume, a spus: „Singurul lucru care stă
î�ntre tine ş� i obiectivul tău este povestea de rahat pe care
ţ�i-o tot spui singur î�n legătură cu motivul pentru care nu î�l
poţ�i atinge.” Dar eu vreau să merg cu un pas mai departe.
Scuzele sunt minciunile despre care te convingi pe tine
î�nsuţ�i că sunt adevărate, pentru a evita să dovedeş� ti că
eş� ti demn de darul care ţ�i s-a dat. Repetă î�mpreună cu
mine — „FĂ� RĂ� SCUZE DE AICI Î�NAINTE.”

Când eram student la Universitatea de stat din Kent,
specializarea mea era psihologia, dar î�n realitate eu mă
specializam î�n scuze. Aveam un milion de scuze pentru
faptul că nu puteam să merg la cursuri sau că nu î�mi puteam plăti chiria. După facultate, am avut î�ncă ş� i mai multe scuze pentru faptul că rămâneam blocat î�n slujbe fără
viitor ş� i că nu î�mi urmăream visul de a deveni comediant.
Cu cât î�mi spuneam mai des aceste minciuni, cu atât credeam mai mult că nu merit să î�mi iau licenţ�a sau să mă
aflu pe o scenă de comedie.
Apoi, î�ntr-o zi, î�i povesteam unui prieten de ce am
abandonat ş� coala, iar când am auzit cuvintele ieş� indu-mi
pe gură, mi-am dat seama că nu era vina ş� colii ş� i nici vina
părinţ�ilor mei. La urma urmei, vina era a mea. Aveam tot
ce î�mi trebuia, dar la fiecare cotitură găseam un motiv să nu
î�ncep. Inventam blocaje pentru mine î�nsumi, astfel î�ncât
să nu trebuiască să fiu responsabil pentru darul meu.
Dacă eş� ti aş� a cum eram eu, trebuie să î�ncetezi să te
mai minţ�i pe tine î�nsuţ�i cu scuze. Scuzele tale sunt tot atât
de goale acum pe cât erau atunci când ai î�nceput să te foloseș� ti de ele prima dată. Eu vreau ca tu să î�nţ�elegi că darurile tale sunt oportunităţ� i ş� i să adopţ� i o convingere
nouă: tu eş� ti un om de succes.

Poartă-te ca un om de succes, gândeşte ca un om de succes

23

Acum, î�nainte să sari peste secţ� iunea aceasta ş� i să
spui: „Steve, eu nu inventez scuze pentru viaţ�a mea”, aş� teaptă puţ�in. Oamenii care susţ�in că nu inventează scuze
sunt de regulă cei mai vinovaț�i de asta. Tu ş� tii cine eş� ti. Ai
o personalitate de tip A ș� i munceș� ti din greu pentru cariera ta, dar eş� ti de obicei cel care găseş� te o scuză pentru
că a lipsit de la ziua de naş� tere a unui membru al familiei
sau pentru că a amânat o î�ntâlnire amoroasă pentru a
treia oară. Succesul nu locuieş� te î�ntr-o zonă a vieţ�ii tale ş� i
este exclus din altă zonă. Dacă ai de gând să faci asta, trebuie să o faci până la capăt. Trebuie să fii dispus să-ţ�i foloseș� ti darul pentru a-ţ� i accepta oportunităţ� ile ş� i pentru
a-ţ�i schimba viaţ�a.

Când m-am apucat de comedie, mă feream să las oamenii să intre î�n viaţ�a mea. Î�ncercam să scriu la fel ca ceilalț�i.
Nu mi-am dezvoltat cu adevărat identitatea de actor de
stand-up până nu mi-am alungat teama de a-mi deschide
inima. Să-mi î�mpărtăș� esc adevărul mi-a furnizat o grămadă de material suplimentar pentru glumele mele, incluzând aici ș� i trecutul meu, relaţ�ia cu părinţ�ii mei, relaţ�iile
mele eș� uate ş� i lucruri care mi se î�ntâmplau la momentul
respectiv. Primul lucru pe care a trebuit să-l fac pentru a
mă dezvolta odată cu darul meu a fost acela de a î�nvăţ�a să
fiu sincer.
Atunci când eș� ti dispus să fii sincer, poţ�i î�nfrunta direct adevărul, oricare ar fi acesta. Tot adevărul tău poate
să fie negativ, dar ş� i lucrul acesta se poate dovedi pozitiv.
Dacă scoţ�i la lumină lucrurile negative despre tine î�nsuţ�i,
ai apoi ş� ansa să devii mai bun. De aceea e foarte important ca atunci când ceva merge prost î�n relaţ�ia sau î�n afacerea ta, prima î�ntrebare pe care ţ�i-o adresezi ţ�ie î�nsuţ�i să
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fie: „Cu ce am greş� it?” Tu ai ocazia să te schimbi sau să
corectezi situaţ�ia î�n orice clipă. Î� nsă nu poţ�i schimba o
altă persoană. Dacă arăt cu degetul la toţ�i ceilalţ�i ş� i ignor
cele trei degete care arată spre mine, am renunţ�at la ş� ansa mea de a creş� te, de a mă schimba ş� i de a mă dezvolta.
Dar î�n clipa î�n care devin atent la cele trei degete care
arată î�napoi spre mine, atunci ş� i numai atunci mă voi
dezvolta.
De prea multe ori te concentrezi pe argumentele negative î�nainte să iei măcar î�n considerare un argument
pozitiv. Nici măcar nu te poţ�i gândi la beneficiile urmăririi
visului tău, pentru că eş� ti prea ocupat să te concentrezi la
scuzele de genul „dar dacă”, „ce s-ar putea î�ntâmpla” ş� i
„de ce asta nu va merge î�n cazul meu”. Eş� ti dispus să iroseş� ti ani î�ntregi din viaţ�a ta î�ndepărtându-te de visurile
tale î�n loc să alergi spre destinul tău.

BLESTEMUL COMPARAŢIEI

Unii dintre voi se tem să-ș� i ia î�n primire darurile pentru
că sunt prea ocupaţ� i să se 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 să interacţ�ioneze cu reprezentantul tău — ea are nevoie ca eul
tău adevărat, autentic, să apară ş� i să strălucească cu lumina sa.
Nu te î�mpotmoli î�n gânduri de genul: „Păi, deja sunt
prea mulț�i speakeri motivaţ�ionali pe lumea asta. Eu nu
pot aduce nimic nou î�n acest domeniu.” Se poate să fie
cincizeci de speakeri motivaţ�ionali î�n oraş� ul tău, dar tu
eş� ti singurul care deţ� ine setul tău unic de experienţ�e,
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greş� eli, lecţ�ii, capcane ş� i triumfuri ce pot să facă diferenţ�a
î�ntre o persoană ducând o viaţ�ă obiş� nuită ş� i o persoană
pe care o aș� teaptă un viitor extraordinar. Ai fi surprins de
felul î�n care povestea ta personală despre cum ai plecat
din orăș� elul tău ş� i ai făcut un salt riscant î�n marele oraş�
poate avea un impact mai mare asupra cuiva decât ar putea să aibă vreodată o poveste spusă de, să zicem, Les
Brown. Utilizează-ţ�i energia pentru a-ţ�i perfecţ�iona propria activitate, nu pe cea a altuia.

„NU SUNT PREGĂTIT SĂ STAU
LA MASA CELOR MARI”

Adeseori avem niș� te stereotipuri fixate î�n mintea noastră
despre cine poate ş� i nu poate să stea la Masa celor Mari
pentru a lua decizii. Ne excludem pe noi î�nş� ine î�nainte ca
jocul să î�nceapă, pentru că ne gândim că nu avem creș� terea, educaţ�ia sau experienţ�a potrivite pentru a profita de
o nouă oportunitate.
Când vine ziua î�n care trebuie să iei parte la o ș� edinț�ă
care va schimba cursul organizaţ�iei tale, nu-ţ�i poț�i permite
să pleci de la masă pentru că ai impresia că nu ai suficiente titluri academice î�n spatele numelui tău.

Nu-mi pasă de rasa ta, de sexul tău, de locul de unde
vii sau de situaț� ia ta financiară. Dacă Dumnezeu î�ţ�i dă
ocazia să ieş� i î�n î�ntâmpinarea unei oportunităţ� i, nu-ţ� i
pierde vremea spunând „Eu nu sunt demn de asta”!
Î�ncetează să-ţ�i limitezi darul din cauză că nu vezi imaginea de ansamblu. Ai tot dreptul să stai la Masa celor Mari,
la fel ca toț�i ceilalț�i. Pentru mult prea mult timp, Mesele
celor Mari au fost dominate de aceleaş� i tipuri de oameni

26

Steve Harvey

ş� i de personalităţ�i. Ț� ine fruntea sus, vorbeş� te cu î�ndrăzneală despre ceea ce ș� tii ş� i adu valoarea care ar lipsi de la
masă dacă tu ai rămâne tăcut. Profită de ocazia ta de a
contribui cu ceva, prin talentele ş� i aptitudinile tale unice.

Trebuie să fim conş� tienţ� i de conversaţ� ia pe care o
purtăm cu noi î�nş� ine despre darurile ş� i talentele noastre.
Ce î�ţ�i spui ţ�ie î�nsuţ�i când nu este nimeni altcineva prin
preajmă? Care sunt conversaţ�iile pe care le porţ�i cu tine
î�nsuţ�i î�n oglindă, î�n fiecare dimineaţ�ă? Î�ț�i î�nsufleț�eș� ti visurile prin ceea ce î�ț�i spui sau repeţ�i temerile ş� i anxietăţ�ile
altcuiva? Î�ţ�i î�mbogăţ�eş� ti prima parte a zilei cu versete din
Sfintele Scripturi, cu afirmaţ� ii ş� i cu citate pozitive sau
arunci î�ndoiala ş� i angoasa î�n sufletul tău?
Unii dintre noi am ascultat atât de mult timp aceeaș� i
placă demoralizantă î�n mintea noastră, î�ncât nu ş� tim cum
să ne gândim ș� i altfel la noi î�nş� ine.
„Nu sunt destul de inteligent ca să fac asta.”

„Nu voi fi niciodată la fel de bun ca mama mea (sau
tatăl meu).”
„Asta e bine pentru tine, dar ş� tiu că nu va funcţ�iona
pentru cineva ca mine.”
„E prea greu să fac asta.”

„E prea târziu pentru mine să iau atitudine ș� i să fac
ceva.”

S-ar putea să te gândeş� ti că nu faci decât să porţ� i
aceste conversaţ�ii demoralizante cu tine î�nsuţ�i, dar cu cât
repeţ�i mai mult aceste afirmaț�ii î�n mintea ta, cu atât aceste cuvinte devin ca o haină invizibilă a suferinț�ei, pe care
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o î�mbraci î�n fiecare zi. Crezi că eş� ti singurul care poate
vedea cuvintele tale de î�nfrângere, dar acestea se fac văzute î�n ţ� inuta ta ş� i î�n felul î�n care te prezinţ� i î�n faț� a
lumii.

Cum găseș� ti un cântec nou pe care să î�l cânţ�i pentru
viaţ�a ta ş� i pentru visurile tale? Poţ�i î�ncepe cu paș� i mici,
rostind afirmaţ�ii scurte:
„Eu m-am NĂ� SCUT să fac asta!”

„Dumnezeu are un plan pentru MINE!”
„Sunt MAI MULT decât un cuceritor!”

„Visurile mele POT deveni realitatea mea!”

DEVINO FLUENT
ÎN LIMBAJUL SUCCESULUI

Î�nvaț�ă cum să vorbeş� ti despre succes cu experţ�i care sunt
fluenţ�i î�n limbajul succesului. Una dintre cele mai bune
metode de a î�nvăţ� a o limbă străină este să te afunzi î�n
cultura persoanelor care vorbesc cel mai bine limba respectivă. Acelaş� i principiu se aplică ş� i pentru limbajul
succesului. Vrei să te afli î�n preajma oamenilor care ş� tiu
cum să transforme î�n realitate afaceri de milioane de dolari prin puterea cuvintelor. Vrei să participi la conversaț� i a î� n urma căreia se naş� te următoarea organizaț� i e
non-profit de succes. Tu vrei ca urechile tale să fie obiş� nuite să asculte următoarea idee măreaț�ă care va revoluţ�iona lumea.
Imaginează-ţ�i ce ai putea să realizezi dacă discursul
tău ar include mai multe propoziţ�ii care î�ncep cu „Eu pot”
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î�n loc de „Eu nu pot”. Cât de sus s-ar putea ridica visurile
tale dacă ai spune mai des „De ce nu eu” î�n loc de „De ce
eu”? Ş� i exact ca atunci când î�nveţ�i o limbă nouă, tot vei
mai avea scăpări ş� i vei spune „Aş� fi putut să fac…” î�n loc de
„Voi face…” Î�nconjoară-te de vorbitori nativi ai limbajului
succesului ş� i î�n scurt timp vei î�ncepe să î�ţ�i verbalizezi
visurile trezindu-le la viaţ�ă.
Unele părţ�i ale viziunii tale sunt menite să fie î�mpărtăş� ite, sub formă de confidenţ�e, doar unui mentor de î�ncredere, unui prieten sau unui membru al familiei. Ş� i,
sincer, unele aspecte ale viziunii tale nu trebuie să treacă
mai departe de timpul pe care î�l petreci î�n rugăciune alături de Dumnezeu.

TREBUIE SĂ-ȚI TRECI NUMELE
PE CONTRACTUL TĂU DE LEASING

Atât de mulţ�i oameni î�ş�i ratează drumul î�n viaţ�ă pentru că
se tem să semneze contractul de leasing pentru darul lor.
Î�ţ�i poţ�i vedea limpede visul, dar î�ţ�i pierzi timpul gândindu-te prea mult la necunoscut sau discutând cu oameni
care nu î�ţ�i î�nţ�eleg aspiraţ�iile. Cunosc mult prea mulţ�i oameni la Hollywood care merg î�nainte spunând: „Sunt
chelneriţ� ă deocamdată, dar î�n realitate sunt actriţ� ă.”
Atunci de ce nu joci deja? Dacă ţ�i-ai luat angajamentul să-ţ�i
transformi visul î�n realitate, trebuie să-ţ�i treci numele pe
contractul tău de leasing.
Vei rata adevărata binecuvântare a vieţ�ii tale dacă nu
accepţ�i că darul tău este biletul tău câş� tigător ş� i cheia către binecuvântările vieţ�ii tale.
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Tot ce ai de făcut este să-ţ�i iei angajamentul faţ�ă de
darul tău. După ce î�ţ�i iei angajamentul, restul — banii,
relaţ�iile ş� i oportunităţ�ile — vor î�ncepe să vină la tine î�n
feluri pe care nu ţ�i le poţ�i imagina. Hai să formulez altfel:
atunci când faci eforturi pentru darul tău, tu î�i oferi lui
Dumnezeu un lucru pe care să-l binecuvânteze. Eu nu
m-am aş� teptat niciodată să eş� uez î�n comedie. M-am aș� teptat doar să am succes. Chiar ş� i atunci când m-am confruntat cu unele dintre cele mai dificile perioade, m-am
agăț�at de micile crâmpeie de lumină de-a lungul drumului, până când luminile acelea s-au transformat î�ntr-un
câmp deschis al oportunităţ�ii.
Acţiuni de succes

Vreau ca tu să iei o pauză de câteva minute ş� i să te gândeş� ti la toate scuzele pe care le-ai găsit î�n ultima săptămână. Scrie-le pe toate pe pagina următoare. Acum,
î�ncercuieş� te-le sau subliniază-le pe cele pe care le foloseş� ti cel mai mult. Pe acestea le vom include î�n Top 3
Scuzele Tale. Scrie-le pe acestea pe pagina 31. Sub Top 3
Scuzele Tale, scrie trei aş� teptări care să î�nlocuiască aceste scuze. Pe acestea le vom include î�n Top 3 Aş� teptările
Tale.
Ai nevoie de ajutor pentru a le defini pe cele două?
Iată definiţ�iile mele:
Scuze De ce nu pot face asta

Aşteptări De ce voi face asta
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Vezi diferenţ�a? Scuzele sunt blocaje rutiere autoimpuse, ocoliş� uri ş� i ambuteiaje î�n trafic care te scot de pe
drumul tău spre succes. Aş� teptările sunt benzi libere rezervate acelor persoane care sunt dispuse să plătească
preţ�ul pentru excelenţ�ă. Care sunt noile aş� teptări pe care
le poţ�i crea pentru viaţ�a ta? Ce vei î�ncepe să-ţ�i spui ţ�ie
î�nsuţ�i atunci când viaţ�a devine grea? Le-ai găsit? Acum,
scrie-le.
Scuzele mele preferate

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Top 3 Scuze

1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Top 3 Aş� teptări

1. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Dacă eş� ti serios î�n legătură cu asta, vreau să-ţ�i duci
noile aş� teptări ș� i mai departe, scriindu-le pe o coală nouă
de hârtie ş� i semnând-o. Aceste noi declaraţ�ii vor constitui
angajamentul tău faţ�ă de tine î�nsuţ�i ș� i vor marca î�nceputul călătoriei tale spre măreţ�ie.

CAPITOLUL 2

Teama şi eşecul

Î�

n timpul uneia dintre primele mele apariţ� ii la talk
show-ul episcopului T.D. Jakes, am făcut o declaraţ�ie
î�ndrăzneaţ�ă: „Eu sunt cea mai neî�nfricată persoană
pe care o vei î�ntâlni vreodată.” Nu ş� tiu ce m-a făcut să
spun asta, pentru că nu mai spusesem niciodată î�n viaţ�a
mea aș� a ceva. Mi-am dat seama că episcopului ş� i echipei
sale chiar le-a plăcut ce spusesem eu, pentru că au folosit
fraza aceea î�n videoclipurile promoţ�ionale care anunţ�au
apariţ�ia mea î�n emisiune.

Dar iată care este adevărul: mi-e teamă de multe ori.
Mi-a fost teamă să î�ncerc să am propriul talk show pentru
că m-am gândit că s-ar putea să nu iasă bine. Mi-a fost
teamă să fac emisiuni radio care să fie redistribuite pe
mai multe posturi pentru că nu ş� tiam dacă voi fi acceptat
î�n suficient de multe pieţ�e pentru a avea succes. Mi-a fost
teamă să merg î�n turneu cu Regii Comediei. Când Walter
Latham a venit la noi ş� i a spus: „Vom da reprezentaţ�ii î�n
săli mari de baschet”, m-am speriat. Cea mai mare mulţ�ime
î�n faţ�a căreia dădusem un spectacol până la momentul
acela era de cinci mii de persoane — ş� i asta se î�ntâmpla
î�ntr-o seară bună. Când i-am luat interviu preş� edintelui
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Obama, am fost î�ngrozit, pentru că nu voiam s-o dau î�n
bară. Î�nainte să fac Mega-Fest-ul episcopului Jakes, m-am
sucit ş� i m-am foit î�n pat trei nopţ�i la rând.

Cel mai mare moment de teamă a fost atunci când am
făcut prima mea emisiune specială de o oră pentru HBO.
Niciodată nu mă temusem atât de tare de ceva î�n toată cariera mea. Auditoriul Bell din Augusta, Georgia, vânduse
toate biletele, iar eu mă aflam î�n spatele scenei, după o
cortină subț�ire, aş� teptând să î�nceapă spectacolul. Inima
î�mi bătea atât de tare, î�ncât puteam să văd literalmente
buzunarul pătrat al costumului meu ridicându-se ş� i coborând. Dacă te uiţ� i cu atenţ� ie la î�nregistrarea acelei
emisiuni, î�mi poţ� i vedea efectiv mâinile strălucind de
transpiraţ�ie.

Ceva nu a funcţ� ionat cum trebuie cu sincronizarea
deschiderii cortinelor principale pentru a î�ncepe spectacolul. Iar eu am aș� teptat î�ncordat î�n spatele cortinei timp
de ş� ase sau ş� apte minute bune. Dar chiar dacă eram ferit
de privirile publicului, puteam să simt pur ş� i simplu dragostea celor din audienț� ă transmiț� ându-mi un mesaj:
„Hai, Steve. Nu ne dezamăgi.”
Când cortina s-a ridicat î�n cele din urmă, mulţ�imea
ş� i-a ieş� it din minţ�i. Am luat microfonul ş� i pentru un timp
l-am legănat pur ș� i simplu î�n mână ca să-mi recăpăt calmul. Când am î�nceput î�n sfârș� it să vorbesc, am auzit cum
vocea î�ncepe să-mi tremure. Am continuat pur ș� i simplu
să mă rog: „Doamne, te rog să mă calmezi. Hai, Doamne.
Asta e singura mea emisiune specială la HBO. Te rog,
Doamne.” Ş� i ghici ce? După vreo cincisprezece minute de
la î�nceputul segmentului meu, toate emoţ�iile mi-au dispărut
ş� i am fost î�ntr-o formă de zile mari. Segmentul acela a
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devenit una dintre cele mai bune emisiuni speciale pe
care le-am făcut până î�n ziua de azi.
Ce am î�nvăţ�at din episodul acela este că atunci când
î�ţ�i î�nfrunţ�i temerile, acestea nu mai sunt atât de mari pe
cât credeai tu că sunt. Ce le face mari este faptul că tu nu
te î�ntorci spre ele pentru a le î�nfrunta direct. Cu cât î�ţ�i
eviţ�i mai mult temerile, cu atât acestea devin mai mari î�n
mintea ta. Î� n timp ce stăteam î�n spatele acelei cortine
problematice, mă tot gândeam: „Iisuse, uită-te la toţ�i oamenii aceş� tia.” Cu cât stăteam mai mult acolo, cu atât î�mi
dădeam seama că pot continua să-mi fac griji din cauza
celor două mii patru sute de oameni din sală ş� i să eş� uez,
sau pot să ies pur ş� i simplu acolo… ş� i efectiv să câş� tig.
Până la urmă, important e să te hotărăș� ti dacă vrei să câş� tigi sau să pierzi.

EŞECUL FACE PARTE DIN PROCES

Majoritatea oamenilor eş� uează pentru că ajung să fie paralizaţ�i de frica lor. Tu trebuie să alegi: „Î�mi voi î�nfrunta
temerile ş� i voi afla ce poate să fie viaţ�a mea cu adevărat?”
sau „Voi ceda î�n faţ�a temerilor mele ş� i voi face exact ceea
ce am făcut mereu?” Când alegi ultima variantă, te-ai programat pe tine î�nsuţ�i pentru eş� ec î�ncă o dată, pentru că
nici măcar nu ai î�ncercat să câş� tigi. De câte ori ne î�ngăduim nouă î�nş� ine să evităm să realizăm ceva î�n viaț�a noastră
doar pentru că ne temem de rezultatul pe care credem că
î�l vom obţ�ine?
Eu m-am autoeducat să î�ncerc să fac un anumit lucru
dacă există chiar ș� i cea mai mică posibilitate ca prin intermediul lui să se î�ntâmple ceva grozav pentru viaţ� a sau
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cariera mea. Trebuie să î�nveţ�i să te convingi pe tine î�nsuț�i
că posibilitatea este mai mare decât inevitabilitatea de a
nu face nimic. Ascultă, dacă eş� ti un antreprenor ș� i eș� ti
pasionat de produsul tău, dar nu ceri niciodată nimănui
să cumpere ce vinzi tu, produsul nu se va vinde niciodată.
Desigur, există ș� i posibilitatea ca tu să ţ�ii cel mai convingător discurs î�n faț�a posibililor clienț�i, î�n cel mai bun costum de duminică pe care î�l ai, ş� i oamenii tot vor spune
„nu”. Ş� i ce dacă? Ș� tii de câte ori mi s-a răspuns cu „nu”
pentru scenarii de film, emisiuni de televiziune ş� i emisiuni speciale de comedie? De al naibii de multe ori faț�ă de
ocaziile î�n care am auzit câte un „da”.
Ş� tii câte glume am scris la care nu a râs nimeni? Mii.
Am un cimitir î�ntreg plin cu glume moarte, cu pietre funerare deasupra lor.

Dar cu toată seriozitatea, am scos glumele acelea
proaste din reprezentaţ�ia mea ş� i am î�nvăţ�at cum să fiu
bun î�n meseria mea. Există o mulţ�ime de glume pe care
î�mi doresc să nu le fi scris vreodată ş� i există unele pe care
le-am nimerit la fix. Dar ghici ce? Acum am ş� ase emisiuni
speciale de comedie, cu opt ore de glume originale de cea
mai bună calitate, î�n aceste emisiuni nu se repetă nici măcar o glumă.

Vrei să auzi ceva ş� ocant? Optzeci ş� i cinci la sută dintre
firmele mici din această ţ�ară eş� uează î�n primii doi ani.
Optzeci ş� i cinci la sută! Asta î�nseamnă o rată de eş� ec a
naibii de mare.
Warren Buffett a spus că nu ar investi î�n nicio afacere
dacă proprietarul acesteia nu a eş� uat de cel puţ�in două
ori. Î�mi place că oamenii foarte bogaţ�i ş� i de succes î�nţ�eleg
că eş� ecul face parte din proces.
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Dar de prea multe ori când ne confruntăm cu eş� ecul
unei afaceri, lăsăm acel eş� ec să ne paralizeze ș� i să nu mai
î�ncercăm din nou. Eş� ecul î�ş�i poate avea originea î�ntr-o
lipsă a planificării financiare, un deficit de resurse sau
lipsa membrilor potriviţ�i pentru echipă. Dar trebuie să
î�nţ�elegi că eş� ecul face parte din proces atunci când te afli
pe drumul spre succes.

Singurul mod î�n care te poţ�i redresa este să elaborezi
un alt plan. Eu am dat greş� de mai multe ori de cât pot
număra. Dar nu poţ�i lăsa eş� ecul să te î�ngheţ�e pe loc ş� i să
te oprească să-ţ�i urmezi visurile.

DEZASTRUL DIN CHARLOTTE

Când făceam stand-up cu normă î�ntreagă, mi-am dat seama rapid că prima ta seară nu este cea mai grea; cea mai
grea e seara î�n care trebuie să te î�ntorci pe scenă după ce
ai avut una realmente proastă. Am avut o experienţ�ă de felul
acesta î�n timpul primei seri din turneul original Regii
Comediei, î�n Charlotte, Carolina de Nord. Mama mea tocmai murise ş� i pur ş� i simplu nu eram cu mintea acolo. Î�n
plus, de-abia terminasem o emisiune specială de comedie
live, dar eram atât de tulburat, că nici măcar nu am
urmărit-o.
Fiecare dintre noi, Regii, trebuia să facem un segment
de treizeci de minute, dar Ced s-a dus pe scenă ş� i a stat
patruzeci ş� i ş� apte de minute. Segmentul lui Bernie a fost
atât de bun, î�ncât a stat acolo o oră î�ntreagă! Ei creaseră o
nebunie atât de mare î�n sală, î�ncât organizatorii au trebuit
să ceară o pauză obligatorie. Apoi s-a produs o defecţ�iune
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la o parte din echipament ş� i pauza a ajuns să dureze patruzeci ş� i cinci de minute.
Ş� i iată-mă acum pe mine, î�ncercând să-mi fac segmentul după ce oamenii aceş� tia asistaseră deja la aproape
două ore de comedie cu Ced ş� i Bernie, plus o pauză neprevăzută de patruzeci ş� i cinci de minute. Când am intrat
pe scenă, a fost î�ngrozitor. Eu făceam glume din emisiunea mea specială de comedie. Nu mi-am dat seama că majoritatea oamenilor de acolo le auziseră deja. Oamenii
huiduiau, se certau ş� i se agitau, iar eu m-am zăpăcit pur ş� i
simplu. Tot ce pot să spun e că a fost o seară proastă.

Î�n dimineaț�a următoare, pe drum spre aeroport, un
DJ din Charlotte, pe nume A.J., s-a luat de mine. El a spus:
„Ced ş� i Bernie au fost tari, dar Steve nu este un Rege al
Comediei.” El a prezis că turneul va fi un dezastru complet. Î�l cunoş� team personal pe tipul ăsta ş� i am fost iritat
că mă trata atât de dur. Până să ajungem la aeroport m-am
î�ntâlnit cu câteva persoane care î�mi văzuseră reprezentaţ�ia î�n seara precedentă ş� i care au î�ncercat să mă î�ncurajeze spunând: „Steve, e î�n regulă. Noi te iubim oricum.” Am
apreciat sprijinul lor.

După ce ne-am î�mbarcat î�n avion ş� i ne-am ocupat locurile, am î�nceput să scriu. Când am aterizat î�n Kansas
City mai târziu î�n ziua aceea, m-am î�nchis î�n camera mea
de hotel ş� i am scris, am scris ş� i iar am scris. Până să mă
dezmeticesc, scrisesem un segment nou-nouţ� de patruzeci ş� i cinci de minute. Eram atât de absorbit de scris, revizuit ş� i exersat î�n faţ�a oglinzii, î�ncât atunci când Bernie a
venit î�n camera mea să mă ia la cină, am spus: „Nu, eu o să
rămân aici ş� i o să termin să lucrez la asta.”
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	Î�n seara următoare, î�n Kansas City, am avut o discuţ�ie lungă cu Bernie ş� i Ced ş� i le-am spus că trebuie să
î�ncerce să se î�ncadreze î�n segmentul lor de treizeci de
minute. Dar Ced a ieş� it pe scenă ş� i a făcut patruzeci de
minute, iar Bernie l-a urmat cu patruzeci ş� i opt. Ş� i cam
asta a fost cu î�nț�elegerea ca ei să respecte limita de timp.
După Bernie, a fost o pauză de douăzeci de minute, iar eu
am î�nceput să mă sperii, pentru că o dădusem î�n bară atât
de rău î�n Charlotte. Când am urcat î�n sfârș� it pe scenă,
i-am dat gata pe toţ�i. Î�n seara aceea, ş� i î�n fiecare seară de
pe parcursul următorilor doi ani, am părăsit scena î�n
aplauzele entuziaste ale publicului.

Primele noastre două seri î�n Charlotte ş� i î�n Kansas
City m-au ajutat să î�ncep să privesc eş� ecul î�ntr-un mod
diferit. Am î�nvăţ�at că eş� ecul nu trebuie să fie o experienţ�ă
care să î�ț�i afecteze î�ntreaga viaț�ă, de genul „nu voi mai
face asta niciodată”, ci este de fapt o oportunitate pentru
a dobândi o experienţ�ă preţ�ioasă din care să î�nveț�i ceva.
Ş� tiam că î�n Kansas City mă aș� tepta o seară dificilă, dar
dacă nu aş� fi trecut printr-o seară atât de î�ngrozitoare î�n
Charlotte, nu aş� fi scris niciodată acel segment nou de
patruzeci ş� i cinci de minute. Eş� ecul meu din Charlotte
mi-a oferit exact experienţ�a de care aveam nevoie pentru
a fi la î�nălț�ime î�n seara următoare, î�n Kansas City.
De multe ori, când oamenii termină facultatea, abia reuș� esc să-ș� i găsească o slujbă. De ce? Pentru că nu au experienţ� ă. Niciun angajator nu vrea să angajeze pe cineva
care î�ncă nu a pierdut niciodată, care î�ncă nu a eş� uat niciodată sau care nu a făcut niciodată o greş� eală î�nainte.
Angajatorii vor pe cineva care are experienţ�ă cu eş� ecul,
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care a î�nvăţ�at din asta ş� i care poate să ducă treaba la bun
sfârş� it. Deci, vezi tu, eş� ecul nu trebuie să te î�nvingă, ci
să-ţ� i ofere puterea să dobândeş� ti acele experienţ� e de
viaţ�ă la care te poţ�i î�ntoarce ş� i din care poţ�i î�nvăţ�a î�n repetate rânduri.

DESCHIDE UŞILE TEMNIŢELOR TALE
PERSONALE

Am î�nvăţ�at să caut î�nţ�elepciunea la oameni din toate categoriile, inclusiv la bărbaţ�i si femei din sistemul penitenciar. Mulț�i oameni î�i privesc pe deț�inuț�i ca pe niș� te rataţ�i.
Realitatea este că aceş� tia nu au reuş� it să fie corecţ�i ş� i au
fost prinş� i. Dar faptul că sunt la î�nchisoare nu î�nseamnă
că au eș� uat î�n toate. Asta depinde de răspunsul lor la situaţ�ia dificilă î�n care se află. E adevărat că libertatea le este
limitată, dar mie î�mi place atunci când deț�inuț�ii hotărăsc că
sistemul penitenciar nu poate pune stăpânire pe sufletele
lor. Ei s-au î�mpăcat cu acţ�iunile care i-au adus î�n spatele
gratiilor; ş� i-au cerut iertare pentru faptele lor rele, iar
unii dintre ei chiar ş� i-au cerut iertare de la victimele infracț�iunilor lor. Mulţ�i dintre ei ş� i-au luat angajamentul de
a deveni mai buni, î�n plan spiritual, fizic ş� i mental. Unii
chiar au luat tineri sub aripa lor ş� i le-au spus: „Hei, nu-ț�i
distruge viaţ�a aş� a cum am făcut-o eu. Dacă ai o ş� ansă să
ieş� i pe uş� a asta, ai grijă să nu te mai î�ntorci aici!”

O nouă zi î�ncepe pentru fiecare dintre noi, iar dacă
aceş� ti bărbaţ� i ş� i aceste femei din î�nchisoare pot să găsească lumină ş� i speranţ� ă î�ntre zidurile unei î�nchisori,
cum î�ndrăznesc aceia dintre noi care se pot plimba liberi
î�n fiecare zi să nu vadă lumina care străluceş� te asupra lor.

