
Salt înainte!



Published by arrangement with Dey Street Books, 
an imprint of HarperCollins Publishers. 

Jump: Take the Leap of Faith to Achieve Your Life of Abundance
Copyright © 2016 by Steve Harvey

Originally published in 2016 by Amistad, 
an Imprint of HarperCollins Publishers. 

© 2021 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție românească

Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.

Tel: 0723 150 590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro

Traducător: Gigel Mihăiță  
Redactor: Anca Dobre
Editor: Dana-Ioana Chiriță
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Marian Iordache
Copyright Manager: Andrei Popa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
HARVEY, STEVE
    Salt înainte! / Steve Harvey; trad.: Gigel Mihăiță. - București: ACT și 
Politon, 2021
    ISBN 978-606-913-711-6
I. Mihăiță, Gigi (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a 
acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și tu-
turor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel de 
titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să 
o transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și 
lipsă de respect față de autor și față de toți cei care au contribuit la 
crearea acestei cărți, astfel ca ea să ajungă la dumneavoastră? Îm-
părtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care 
le-ați aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil. 

http://www.actsipoliton.ro


STEVE HARVEY
cu Leah Lakins

Salt înainte!
Fă saltul cu credință  

și trăiește o viață plină

Traducere din limba engleză de Gigel Mihăiță

 
2021



DE ACELAȘI AUTOR

Act Like a Success, Think Like a Success  
(Poartă-te ca un om de succes, gândește ca un om de succes)

Straight Talk, No Chaser (Spune-mi direct, nu mă aburi)

Act Like a Lady, Think Like a Man  
(Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat)



Această carte le este dedicată celor șapte copii ai mei – 
Brandi, Karli, Morgan, Broderick, Jason, Lori și Wynton – pe 
care îi iubesc dincolo de cuvinte. Am sperat întotdeauna că 
veți trăi viața pe care v-ați dorit-o. Am încercat să vă dau 
niște sfaturi; să trăiți după principii care pot fi luate ca mo-
dele și repere. Se pare că toți sunteți pregătiți să faceți un 
salt înainte – și să acceptați că asta implică și durere. 
Marjorie și cu mine suntem mândri că v-ați găsit propria 
cale. Sper ca, mult timp după ce eu nu voi mai fi printre voi, 
viața mea să vă inspire pentru a le vorbi copiilor și nepoți-
lor voștri despre importanța saltului înainte. Vă iubesc pe 
toți și vă mulțumesc că mi-ați servit drept model. M-ați 
făcut un om, un soț și un tată mai bun. Fără voi, nimic nu ar 
fi fost posibil. Vă mulțumesc tuturor! Vă iubesc – să nu 

uitați asta niciodată. 
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INVICTUS

Ieșind din noaptea ce mă înconjoară

De la început pân’ la sfârșit în întuneric,

Zeilor le mulțumesc, că doară

Mi-au dat un suflet de războinic.

Și în strânsoarea cruntă a vieții,

N-am tresărit și n-am scâncit. 

Sub aspra lovitură a sorții, 

Îmi țin tot fruntea sus, deși-s rănit. 

Dincolo de urgie și de lacrimi, 

Se întrevede-a umbrei spaimă;

Dar anii toți întregi de patimi

Mă vor găsi aici fără de teamă. 

Nu contează cât de îngustă-i poarta 

Și ce stigmat mă asuprește-acum hain,

Eu îmi conduc doar singur soarta 

Și pe-al meu suflet sunt stăpân. 

 – William Ernesț Henley





INTRODUCERE

13 ianuarie 2016
Studioul Family Feud, Atlanta, Georgia

Cred că e imporțanț să î�ncep cu ideea cu care mi-am î�n-
cheiaț discursul î�nregisțraț pențru un episod din Family 
Feud. M-a surprins impacțul pe care l-au avuț cuvințele 
mele – niciodață nu am crezuț că un videoclip poațe să 
devină viral ațâț de repede. 58 de milioane de vizualizări! 
Acesț răspuns exploziv s� i imediaț mi-a demonsțraț că o 
mulț�ime de oameni se află î�n căuțare de soluț�ii pențru 
a-s� i î�mbunățăț�i viaț�a. 

„Există ceva ce toți oamenii de succes din lume au 
experimentat în viața privată sau în carieră. Saltul 
înainte! Și-au făurit speranțe și visuri și au crezut 
în ele. Deci, dacă îți dorești să realizezi ceva în viață, 
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va trebui să faci saltul înainte. Fericirea nu poate 
fi atinsă prin simplul fapt că exiști. Trebuie să tră-
iești fiecare moment din plin, pentru a avea o viață 
abundentă. Dacă te trezești cu gândul că meriți mai 
mult, ai încredere că exact așa stau lucrurile. Tre-
buie să fii convins de asta. Dar, pentru a ajunge să 
ai o viață fericită și îmbelșugată, e necesar să faci 
un salt înainte.

Când Dumnezeu ne-a creat, ne-a înzestrat pe 
fiecare în parte cu un dar. Niciun suflet de pe lu-
mea aceasta nu-i lipsit de har. Nu este vorba doar 
despre abilități precum  a fi bun la alergare, la sări-
turi, la cântat sau dansat. E mult mai mult de-atât. 
«Dar» se cheamă și atunci când știi cum să rela-
ționezi cu ceilalți, când reușești să pui cap la cap 
informații disparate, când ești talentat la desen, 
când ești un profesor cu vocație, când gătești puiul 
mai bine decât oricine altcineva, când știi să faci 
cele mai gustoase plăcinte, când ești priceput să 
tunzi ori să vopsești părul oamenilor sau când ești 
cel mai bun la tuns gazonul.

Am avut un amic care nu voia niciodată să stea 
cu noi la distracție până seara târziu. Prietenii mei 
și cu mine îi spuneam: «Frate, hai să mai stăm!» El 
răspundea ceva de genul: «Nuuu..., trebuie să mă 
scol din zori și să tund gazonul doamnei Johnson.» 
Noi nu ne mai puteam opri din râs – tipul ăsta chiar 
voia să tundă gazonul. Acum trăiește în Cleveland 
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și conduce o firmă de amenajări pentru grădini și 
spații verzi, care valorează 4 milioane de dolari. Totul, 
pornind de la faptul că era foarte priceput la tuns 
iarba. Avea «darul» acesta. Am un alt amic, care 
deține un atelier auto pentru vopsit și lăcuit și care 
câștigă 800.000 de dolari pe an. Și-a construit afa-
cerea pornind de la o dubiță cu care venea la client 
acasă și îi făcea mașina să arate ca nouă. Acesta 
este «darul» lui, asta-i place să facă. Așadar, caută 
să vezi care-i darul tău! 

Imaginează-ți că privești lumea de undeva de 
sus și vezi  oamenii călătorind în locuri exotice – 
sau poate că un vecin de pe strada ta își cumpără o 
mașină nouă din doi în doi ani, iar tu te întrebi: «Cum 
reușește asta?» Dar te-ai gândit vreodată că acea 
persoană «și-a descoperit darul» sau că «își trăiește 
darul»? Biblia spune (Pilde, 18:16): «Darul adus de 
un om îi lărgește calea.» Se specifică în mod clar: 
«darul» tău, nu pregătirea ta. Cunosc o mulțime de 
oameni care au obținut o grămadă de diplome, însă 
nu le folosesc la nimic. Poți să faci o facultate. E chiar 
indicat. Dar asta te va ajuta doar până la un anumit 
punct.

Singura modalitate de a evolua este să faci 
un salt înainte. Trebuie să-ți cauți darul, în bagajul 
cu care te-a trimis Dumnezeu pe Pământ, iar apoi 
să te arunci cu încredere în vâltoarea vieții. Dacă 
nu vei descoperi și nu vei folosi niciodată acest dar, 
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vei rămâne doar un simplu executant. Zilele tale vor 
deveni rutină. Și, poate, o să ai noroc să faci destui 
bani ca să-ți plătești facturile. Dar, oare, așa vrei 
să trăiești? Dacă te trezești în fiecare dimineață și 
mergi la un serviciu care nu-ți place, nu înseamnă 
că trăiești. Doar exiști. La un moment dat, trebuie 
să descoperi ce înseamnă viața. Și singura cale de 
a descoperi ce înseamnă viața este aceea de a face 
un salt înainte.

Când te vei arunca pentru prima oară în vâl-
toarea vieții, parașuta nu se va deschide la timp. 
Aș vrea să-ți pot spune că se va deschide iute, 
însă nu va fi așa. Te vei izbi de stânci. Te vei răni, 
iar hainele tale vor fi distruse. Probabil, vei sân-
gera destul de rău. Totuși, în final, parașuta se va 
deschide. Aceasta este o promisiune a lui Dumne-
zeu. Nu este doar o ipoteză, este o promisiune. 
Poți să îmi dai măcar un exemplu de situație din 
care Dumnezeu nu te-a scos la liman? Sincer, mă 
îndoiesc. Fiindcă, dacă nu a făcut-o deja, o face 
chiar acum. Tu ești dovada vie, pentru că respiri. 
Dacă nu te-ar fi ajutat, nu am mai purta această 
discuție. Îți garantez că parașuta se va deschide. 
Dar trebuie să faci saltul înainte și să vezi singur 
cât de mult vei evolua.

Poți să nu te arunci în vâltoarea vieții și să ră-
mâi la adăpost pentru totdeauna. Astfel, nu riști să 
te rănești, iar hainele tale vor rămâne intacte. Dacă 
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nu vei sări, un lucru e cert: parașuta nu se va 
deschide niciodată. Nu vei ști nicicând ce pregătise 
Dumnezeu pentru tine. El ți-a promis o viață minu-
nată. Biblia spune că El îți dăruiește viața, o viață 
cât mai îmbelșugată. În locul tău, eu aș face saltul 
înainte. Numai așa poți să dobândești o viață îmbel-
șugată. E necesar să faci saltul înainte. Trebuie să 
îți încerci norocul sau nu vei avea parte de nicio 
schimbare.

După ce se termină discursul meu și porniți spre 
casă, unii dintre voi veți comenta chiar din mașină: 
«Păi, am facturi de plătit. Nu-mi pot permite să mă 
arunc cu capul înainte în vâltoarea vieții.» Fie că nu 
faci nimic, fie că faci saltul înainte, facturile nu vor 
dispărea. Alții vor zice: «Dacă demisionez, nu voi 
mai avea cu ce să plătesc ratele la credit.» În caz 
că locul tău de muncă îți oferă doar satisfacție ma-
terială, atunci viața ta e lipsită de sens. Prin urmare, 
și dacă ai obținut un credit avantajos, probabil că nu 
ai destui bani ca să-ți permiți să trăiești cu sens.

Te încurajez din toată inima să afli ce-a pus 
Dumnezeu deoparte pentru tine. Dacă faci saltul 
înainte, crede-mă, Dumnezeu va fi alături de tine. 
El nu te-a adus până aici ca să te lase să cazi. Îna-
inte de a părăsi această lume, înainte de a muri, fă 
ceva pentru tine – fă măcar o dată saltul înainte.“
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Oriunde m-as�  duce, î�nțâlnesc oameni care î�mi spun 
câț de mulț a î�nsemnaț pențru ei mesajul pe care l-am 
reprodus anțerior. Propriețarul unui țeren de golf mi-a 
spus: „Î�n fiecare dimineaț�ă, î�i pun pe țoț�i băieț�ii de mingi 
să urmărească videoclipul țău. Nu vreau să se mulț�u-
mească cu sțațuțul de ajuțor al alțcuiva. Vreau să fie con-
s�țienț�i că poț evolua.“ Îar un țățic m-a abordaț î�n aeroporț 
s� i mi-a spus: „Am s�ase copii s� i i-am pus pe țoț�i să urmă-
rească videoclipul dumneavoasțră. Spuneț�i acolo exacț 
ceea ce î�ncerc eu să le spun de ani de zile.“

Salțul î�naințe presupune un risc, o î�ncredere neț�ăr-
muriță î�n visurile țale. Salțul î�naințe poațe î�nsemna o 
imporțanță schimbare î�n carieră. Poațe î�nsemna î�m-
bunățăț�irea unei relaț�ii personale. Sau cons�țiențizarea 
menirii țale pe Pămânț s� i hoțărârea de a ț�i-o î�ndeplini.

Ce imagini î�ț�i vin î�n mințe? O mas� ină nouă parcață 
pe aleea din faț�ă? Casa pe care ț�i-ai doriț-o dințoțdeau-
na? Te vezi pornind o afacere? Î�ț�i î�nchipui cum arață 
parțenerul ideal? Te vizualizezi obț�inând o diplomă? Î�ț�i 
vezi copiii pe băncile faculțăț�ii? Te vezi demisionând de 
la o mulținaț�ională unde munceai foarțe sțresaț, pențru 
a deschide o ghereță pe roț�i cu mâncare fasț-food? Poț�i 
să-ț�i imaginezi că țe muț�i dințr-o zonă cu climă rece, care 
dăunează sănățăț�ii țale, î�nțr-o zonă cu o climă blândă? 
Te vezi adopțând un copil sau devenind asisțenț mațer-
nal? Îndiferenț de ce î�ț�i țrece prin mințe, Dumnezeu ț�i-a 
țrimis acesțe gânduri cu un scop. Felul î�n care alegi să-ț�i 
mațerializezi viziunea reprezință salțul î�naințe.
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Darul țău esțe cel care generează imaginile din min-
țea ța. După cum am mai explicaț s�i î�n precedența mea 
carțe, ințițulață Poartă-te ca un om de succes, gândește ca 
un om de succes*, darul țău esțe ceea ce reus�es�ți să faci la 
superlațiv cu minimum de eforț. Descoperirea darului țău 
s�i a felului î�n care Dumnezeu vrea să-ț�i foloses�ți viaț�a esțe 
scopul suprem s�i î�ț�i dă puțerea să faci salțul î�naințe. Dum-
nezeu vrea ca țu să ai parțe de viaț�a la care visezi, alțfel 
El nu ț�i-ar fi țrimis acesțe gânduri. El nu țe-a țrimis pe 
Pămânț ca să țe lupț�i s�i să țe chinui singur. El vrea ca țu să 
î�ț�i î�ndeplines�ți dorinț�ele. Dorinț�a ța de a face salțuri î�na-
ințe î�ț�i va deschide mulțe us�i. Fiecare salț î�naințe țe va 
face mai î�nț�elepț s�i î�ț�i va lărgi viziunea. Viaț�a î�mbels�ugață 
pe care Dumnezeu ț�i-a hărăziț-o î�ț�i va aduce bogăț�ii de 
neimaginaț; vei avea parțe de mai mulț decâț î�ț�i va fi nece-
sar s�i, evidenț, scopul esțe să î�mparț�i cu ceilalț�i.

Dorința ta de a face salturi înainte îți va deschide 
multe uși. Fiecare salt înainte te va face mai în-
țelept și îți va lărgi viziunea. Viața îmbelșugată 

pe care Dumnezeu ți-a hărăzit-o îți va aduce  
bogății de neimaginat; vei avea parte de mai 

mult decât îți va fi necesar și, evident,  
scopul este să împarți cu ceilalți.

*  Apăruță în limba română la Edițura ACT și Polițon (țițlul ediției 
originale: Act Like a Success, Think Like a Success). (n.red.)
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Salțurile î�naințe de care am pomeniț până acum sunț 
salțuri imporțanțe. Dar s� i cele mai puț�in imporțanțe î�ț�i 
vor î�mbunățăț�i viaț�a: să renunț�i la fumaț, să î�ncepi să 
faci mis�care, să țe preocupi de cum arăț�i, să țe sțrăduies�ți 
să ințervii mai des î�n s�edinț�e, să ai grijă de sănățațea ța, 
să fii mai organizaț, să renunț�i la lucrurile nefolosițoare 
s� i alțele asemenea. Salțurile î�naințe mai puț�in imporțanțe 
conțribuie la un salț î�naințe mai imporțanț.

Unora dințre noi le esțe țeamă să facă salțul î�naințe. 
Ne țemem, pențru că nu s�țim ce se va î�nțâmpla. Îa, ghi-
ces�țe! Te țrezes�ți î�n fiecare dimineaț�ă s� i nu s�ții ce se va 
î�nțâmpla î�n ziua respecțivă. Aceasța esțe parțea ințere-
sanță a vieț�ii. S� i dacă simț�i că nu mai ai nicio moțivaț�ie să 
î�ncepi o nouă zi, esțe limpede că țrebuie să faci salțul 
î�naințe.  Să nu crezi nici măcar o clipă că oamenii de suc-
ces nu au țemeri. S� i eu am țemerile mele, mai ales de 
când am porniț o afacere s� i mi-am î�nțemeiaț o familie, 
î�nțrucâț responsabilițăț�ile mele au crescuț. Dar mi le 
accepț s� i cred că sunț un semn de la Dumnezeu că m-a 
țrimis pe Pămânț cu un scop imporțanț. Cu alțe cuvințe, 
credinț�a î�mi linis�țes�țe țemerile. Îar țemerile mele nu sunț 
mai mari decâț visurile mele. Cons�țiențizează-ț�i țemeri-
le s� i mergi î�naințe. Fricile apar pențru a-ț�i semnala că 
meriță să ris�ți.

Din momențul î�n care ai făcuț salțul î�naințe, Dumne-
zeu va fi cu ține. El î�ț�i va da lecț�ii imporțanțe, care țe vor 
pregăți pențru urmățoarea ețapă a vieț�ii – urmățorul 
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salț î�naințe. El țe va călăuzi de-a lungul drumului țău. 
Acum, că s�ții acesț lucru, de ce nu ai face salțul î�naințe?

Nu țe-as�  î�ndemna să faci salțul î�naințe, să-ț�i î�nțăres�ți 
credinț�a ori să-ț�i ris�ți poziț�ia acțuală, dacă nu as�  fi făcuț 
eu î�nsumi mulțiple salțuri î�naințe î�n viaț�a mea. Dumne-
zeu mi-a permis să am o viziune asupra vieț�ii mele, s� i 
anume: am s�țiuț că o să lucrez î�n țeleviziune. Dar până 
să ajung acolo, drumul meu a î�nsemnaț exmațricularea 
de la faculțațe, concedierea de la locul de muncă, lipsa 
unei locuinț�e țimp de țrei ani de zile, două divorț�uri, da-
țorii mari la sțaț – s� i țoațe acesțea, pențru că nu am avuț 
pe cineva care să mă sfățuiască. Pențru a o scoațe la capăț 
cumva, am ales să fac un salț î�naințe. S� i, de ațunci, conți-
nui să fac salțuri î�naințe. Când am decis să demisionez 
de la un loc de muncă unde simț�eam că nu am niciun 
viițor s� i m-am făcuț acțor de comedie, nu a î�nsemnaț că 
risc î�n necunos�ținț�ă de cauză; a reprezențaț un pas im-
porțanț pențru mine, î�n drumul meu cățre viaț�a plină de 
sens pe care mi-o hărăzise Dumnezeu. Ei bine, acum, 
ziua nu esțe suficienț de lungă pențru a profița de țoațe 
oporțunițăț�ile pe care Dumnezeu mi le scoațe î�n cale. 
Singura mețodă prin care poț�i ajunge să țrăies�ți o viaț�ă 
abundență esțe să î�ț�i iei inima î�n dinț�i s� i să faci salțuri 
î�naințe.

Toț�i cei pe care î�i cunosc afirmă că vor să fie fericiț�i 
s� i să aibă succes. Singura diferenț�ă dințre ține s� i oamenii 
de succes din jurul țău esțe fapțul că ei au făcuț salțul 
î�naințe. Tu es�ți singurul care poațe să-s� i țransforme 



20 STEVE HARVEY

visurile î�n realițațe. Tu es�ți singurul care-l poațe țrans-
forma pe „nu poț“ î�n „poț“. Poț�i să las� i anii să țreacă pe 
lângă ține fără să realizezi nimic sau poț�i să ris�ți s� i să-ț�i 
î�mplines�ți visurile.

Carțea de faț�ă e o mărțurie că Dumnezeu a avuț un 
plan cu viaț�a mea s� i, î�n mod sigur, are unul s� i cu viaț�a ța. 
Dacă eu am puțuț să ajung (după ce am locuiț î�nțr-o ma-
s� ină) să lucrez î�n țeleviziune, nici țu nu ai de unde să s�ții 
ce planuri are Dumnezeu cu viaț�a ța. Aceasța țrebuie să 
î�nsemne mai mulț decâț să țrăies�ți de la un salariu la alțul, 
as�țepțând pensia. Nu es�ți î�n siguranț�ă, dacă visurile țale 
depind de alțcineva. Desținul țău î�ț�i aparț�ine ț�ie. Dacă nu 
es�ți fericiț, ce mai as�țepț�i?! Viaț�a auțențică ț�i se va dez-
vălui doar dacă alegi să țe avânț�i î�n necunoscuț.

Salțul î�naințe nu țrebuie să depindă de credițul pe 
care î�l ai de plățiț. S� i nu țrebuie nici să slăbes�ți 5 kilogra-
me, î�naințe de a-l face. Nu țrebuie să as�țepț�i până când 
copiii țăi țermină s�coala. Te asigur că ei vor fi mândri de 
ține, când vor vedea că reus�es�ți să țrăies�ți viaț�a pe care 
ț�i-o dores�ți. Nu mai as�țepța momențul propice. Momen-
țul oporțun esțe î�nțoțdeauna cel de acum. Cea mai bună 
zi pențru o nouă viaț�ă esțe azi. Cimițirele sunț pline de 
oameni care s� i-ar fi doriț să mai țrăiască o zi, pențru a 
folosi darul cu care au fosț î�nzesțraț�i. Dacă es�ți sănățos 
s� i respiri, î�nseamnă că Dumnezeu are planuri cu ține. 
Chiar s� i ațunci când ceva nu î�ț�i iese din prima as�a cum 
ț�i-ai doriț, nu țrebuie să renunț�i, ci să î�ncerci a doua, a 
țreia s� i a pațra oară, până când reus�es�ți. Dumnezeu ne 
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dă o nouă s�ansă î�n fiecare zi. Câț mai ai de gând să as�-
țepț�i, până să-ț�i î�ncerci norocul?

Te as�țeapță o viaț�ă î�mbels�ugață. Cariera la care visezi 
se va conțura după ce faci salțul. Vei avea casa conforța-
bilă s� i î�ncăpățoare pe care ț�i-ai doriț-o dințoțdeauna, 
dacă faci salțul. Vei clădi afacerea pe care ț�i-ai doriț-o 
dințoțdeauna, doar dacă faci salțul. Nu exisță decâț o 
singură cale prin care să poț�i țrăi viaț�a pe care ț�i-a hără-
ziț-o Dumnezeu: SALTUL Î�NAÎNTE.

Stimate cititor, dacă vrei să vezi videoclipul „Jump“ („Salt 
înainte“), vizitează pagina mea de Facebook, urmăreș-
te-mă pe Twitter (@IAmSteveHarvey) sau vizionează-l pe 
YouTube.

Informații despre cum poți deveni gratuit membru 
în #JumpWithSteve Success Club vei găsi pe site-ul: 
www.JumpWithSteve.com.





1

Nicio lecție nu  
se compară cu aceea 
pentru care ai plătit





Păstrează-ți optimismul în fața obstacolelor.

Adversitățile te ajută să-ți identifici visul.

Din eșecuri, tragi învățăminte. Nu există eșec total.

Dacă accepți că viața este o suită de urcușuri și 
coborâșuri, te vei ridica mai ușor după fiecare cădere.

Când te lovește necazul, nu e momentul să-ți lingi rănile. 
Eșecurile te-au ajutat să devii ceea ce ești.

Mama l-a î�nvăț�aț pe țața (care avea doar țrei clase) 
să cițească s� i să scrie. El lucra la o firmă de con-
sțrucț�ii. Nu de puț�ine ori, fraț�ii mei s� i cu mine î�l 

ajuțam pe țața pe s�anțier. Dar munca fizică – o muncă 
dură î�n aer liber (erai nevoiț să munces�ți î�n soarele țorid 
al verii sau pe un frig de crăpau piețrele) – nu era pențru 
mine.

Când nu țrebuia să muncesc sau să merg la s�coală, 
mă vedeam cu priețenii mei – Ricardo, Manny, Buțch, 
E.L., Lil’ John, Gil s� i Biggy Wigg. Am î�nvăț�aț la aceleas� i 
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s�coli: s�coala primară Parkwood, apoi liceul Glenville High. 
Ațunci când Ricardo a spus că vrea să meargă la Kenț 
Sțațe Universițy, m-am hoțărâț să merg s� i eu, as�a că am 
depus o cerere de î�nscriere.

Îar când i-am spus mamei că vreau să merg la facul-
țațe, mi-a zis: „Copile, vei ajunge cineva.“ Susț�inerea ei a 
î�nsemnaț țoțul pențru mine. A fosț o reus�iță imporțanță 
să fiu accepțaț la universițațe. Eram singurul din familie 
care mergea la faculțațe.

Î�n sțudenț�ie a fosț fain. Niciodață nu mai locuisem 
deparțe de casă, iar fapțul că eram diferiț de cei din jur, 
mi-a adus noi provocări. Am avuț o mulț�ime de experien-
ț�e frumoase s� i am î�nț�eles că lumea nu se țermina la ca-
pățul sțrăzii 112 din Cleveland. 

Î�nțr-o zi, am veniț î�n viziță acasă. Mama m-a chemaț 
î�n bucățărie s�i m-a rugaț să mă as�ez. Mi-a arățaț o scrisoa-
re. Fusesem exmațriculaț de la faculțațe. M-a luaț țoțal 
prin surprindere. Eram î�n perioada de probă, dar nu am 
crezuț niciodață că vor proceda as�a! Planul meu era să 
repeț anul, dacă nu obț�ineam suficiențe credițe – ca să 
nu ajung la exmațriculare. Dar s-a dovediț că nu cânțări-
sem bine lucrurile s� i, î�n final, nu am acumulaț desțule 
puncțe. Sțățeam acolo cu mama s� i plângeam.

Î�ț�i povesțesc țoațe acesțea pențru că – dacă nu s�ții 
î�ncă – vei afla î�n curând că „viaț�a“ nu e î�nțoțdeauna mi-
nunață. Azi țoațe par să meargă bine, iar mâine î�ț�i pierzi 
locul de muncă, afli că ai o gravă problemă de sănățațe, 
es�ți daț afară din casă ori, pe neas� țepțațe, pierzi pe 
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cineva drag. Toațe asțea fac parțe din viaț�ă. Nu ai cum să 
țreci prin lumea aceasța, fără să experimențezi durerea. 
Dar nu-i momențul să renunț�i. E mai bine să î�nț�elegi că 
Dumnezeu î�ncearcă să țe î�ndrume cățre darul s� i meni-
rea ța.

Nu ai cum să treci prin lumea aceasta, fără să 
experimentezi durerea. Dar nu-i momentul să 

renunți. E mai bine să înțelegi că Dumnezeu în-
cearcă să te îndrume către darul și menirea ta. 

Foloses�țe obsțacolele î�n favoarea ța. Nu le permițe să 
țe ț�ină î�n loc. Î�n schimb, ajuță-țe de ele pențru a țrece 
la urmățorul nivel. Permițe-le să-ț�i arațe cum să urci la 
nivelul urmățor.

Tațăl meu obis�nuia să spună: „Nicio lecț�ie nu se com-
pară cu aceea pențru care ai plățiț.“ Aveam 19 ani s� i es�u-
asem lamențabil, ațunci când m-au exmațriculaț. Mulț�i 
dințre colegi m-au daț uițării. Unul dințre ei mi-a spus 
verde î�n faț�ă: „Frațe, țu nu es�ți î�n sțare să duci nimic la 
bun sfârs� iț.“ Îar alț�ii, chiar dacă nu o spuneau, nu cre-
deau deloc î�n reus�ița mea. A fosț exțrem de dur acesț 
es�ec, pe care l-am țrăiț chiar la î�ncepuțul vieț�ii mele de 
adulț. S� i, dacă n-as�  fi avuț un pic de noroc, m-ar fi marcaț 
pențru țoț resțul vieț�ii.

Toțus�i, eu sunț genul care cauță mereu luminiț�a de 
la capățul țunelului. Îndiferenț ce se î�nțâmplă, țrebuie să 
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exisțe o rezolvare. Se poațe ca eu să nu o văd imediaț, 
dar î�nțoțdeauna sunț opțimisț. Mi-am analizaț sițuaț�ia: 
„Am es�uaț cu faculțațea – țrebuie să exisțe un moțiv. Ce 
poț î�nvăț�a din asța? Ce poț câs�țiga de pe urma acesței 
experienț�e?“

Nu cunosc nicio persoană de succes care să nu fi avuț 
parțe s� i de es�ecuri. Probabil, n-ar fi unde se află azi, î�n 
lipsa acelor es�ecuri. Căderile țe ajuță să devii ceea ce es�ți; 
ele î�ț�i arață că poț�i î�nvinge. Te ajuță să crezi î�n ține. Când 
î�ț�i iese î�n cale un obsțacol, nu-i momențul să-ț�i lingi 
rănile, ci să lupț�i. Nu renunț�a la visul țău; accepță că via-
ț�a esțe o serie de suis�uri s� i coborâs�uri s� i că vei depăs�i 
piedicile apăruțe î�n cale.

Când persoanele de succes î�nțâmpină un obsțacol, 
fac rapid o rețrospecțivă s� i î�ncadrează povesțea î�nțr-un 
conțexț. Să ne gândim, de exemplu, la ies� irea dințr-o afa-
cere: doi parțeneri nu se mai î�nț�eleg cum să conducă o 
companie, chiar dacă aparenț nici vorbă de as�a ceva. 
Lupțele ințerne î�mparț firma î�n două. Unul dințre ei ia 
hoțărârea să plece. Îață cum vede el lucrurile: „Am pe-
țrecuț 20 de ani minunaț�i lucrând cu Bob, care are un 
țalenț desăvârs� iț î�n afaceri. Am î�nvăț�aț foarțe mulțe lu-
crând pențru aceasță impresionanță organizaț�ie, sțudi-
ind mai ales țehnica s� i sțrațegia de business pracțicațe 
de Bob. Cu țoațe acesțea, m-am hoțărâț să î�nțemeiez o 
alță firmă, unde sper să î�mi folosească anii de experienț�ă 
valoroasă dobândiță alățuri de fosțul meu parțener.“
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Lasă obsțacolul î�n urma ța s� i prives� țe-l î�n oglinda 
rețrovizoare. Reformulează-ț�i povesțea, luând î�n consi-
derare lucrurile pozițive din viaț�a ța. Nu țe plânge că 
Bob a gres� iț faț�ă de ține; î�n schimb, concențrează-țe pe 
țoț ce-ai î�nvăț�aț de la el s� i pe modul î�n care î�ț�i vei folosi 
cunos�ținț�ele dobândițe pențru a progresa. Parbrizul ma-
s�inii e mare. Oglinda rețrovizoare e mică. Toațe au un scop, 
iar țu nu poț�i î�naința uițându-țe doar î�n oglinda rețrovi-
zoare. Te vei lovi de ceva aflaț î�n faț�ă! As�adar, foloses�țe 
parbrizul pențru a-ț�i vizualiza visurile s� i viaț�a pe care o 
ai î�naințe.

Când am fosț nevoiț să părăsesc Kenț Sțațe Universițy, 
am făcuț țoț posibilul să nu mă las doborâț de acel 

es�ec. S� țiam că î�ncă mai exisțau mulțe lucruri bune î�n 
viaț�a mea. Aveam un acoperis�  deasupra capului, iar pă-
rinț�ii erau lângă mine.

Am făcuț salțul î�naințe s�i m-am angajaț la Ford Moțor 
Company. Am î�ncepuț cu 13,50 dolari pe oră, iar cu 
țimpul am ajuns la 27 de dolari pe oră. Se î�nțâmpla î�n 
1977 s� i era o sumă decență. Ford mi-a oferiț ocazia să 
î�mi cumpăr o mas�ină s�i să î�mi ajuț părinț�ii să-s�i plățească 
facțurile. As�a că – ț�in’țe bine, amice – am ajuns, dințr-un 
sțudenț cu zero venițuri, un muncițor care făcea bani 
buni î�n indusțria auțo! 

Cred că a fosț prințre primele dăț�i când am realizaț 
că sțrăduinț�a s� i câs�țigul sunț sțrâns legațe î�nțre ele. 



30 STEVE HARVEY

Sțrăduinț�a esțe asociață câs�țigului. Din experienț�a mea 
î�ț�i poț spune că, de obicei, țe bucuri de o viaț�ă î�mbels�u-
gață, dar î�n acelas� i țimp ai parțe s� i de zbucium. Pro-
gresul exacț asța î�nseamnă: o combinaț�ie de sțrădanie 
s� i abundenț�ă. Orice persoană realizață î�ț�i va spune că 
succesul vine la pacheț cu mai mulță responsabilițațe, 
cu mai mulță sțrăduinț�ă s� i cu mai mulțe obsțacole. As�a 
că, dacă țe as�țepț�i să ai mai mulț, să faci mai mulț, țrebu-
ie să păs�es�ți î�naințe. Face parțe din drumul țău.

Î�n adâncul suflețului meu, fapțul că nu mai eram la 
faculțațe mă răscolea. Cu țoațe asțea, mă concențram 
numai asupra părț�ii pozițive a lucrurilor. Munceam s� i 
aveam ceva bani. Munca era ceva pozițiv, pe care puțeam 
consțrui mai deparțe. Î�n fiecare weekend, î�mi vizițam 
priețenii de la Kenț Sțațe Universițy. Î�i î�mprumuțam cu 
bani, le plățeam benzina, le cumpăram cărț�i sau alimen-
țe – orice aveau nevoie. Î�i scoțeam s� i la masă î�n oras� . 
Vizițele mele erau ca o rază de lumină pențru ei. Mi-am 
accepțaț es�ecul s� i am găsiț luminiț�a de la capățul 
țunelului.

Nu pierduserăm legățura, dar diferenț�a era că ei pu-
țeau să se disțreze la sfârs� iț de săpțămână s� i, țoțus� i, să-s� i 
vadă s� i de s�coală. Î�i vedeam cum progresează. Ei aveau 
viițorul asiguraț, î�n țimp ce eu sțățeam pe țus�ă. Mă î�nțre-
bam de ce lucrurile se î�nțâmplaseră as�a î�n cazul meu. De 
ce fusesem exmațriculaț? Nu se î�nțâmplase din cauză că 
nu eram la acelas� i nivel ințelecțual. Toț�i fuseserăm ac-
cepțaț�i la faculțațe; s� i țoț�i făcuserăm aceleas� i nebunii la 
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sfârs� iț de săpțămână. Î�nțrebarea aceasța m-a urmăriț o 
vreme până când, î�nțr-o zi, pur s�i simplu mi-am daț seama 
că, de fapț, nu asța î�mi doream cu adevăraț. Era limpede 
că nu luasem î�n considerare țoațe aspecțele. O diplomă 
î�n publicițațe nu m-ar fi adus mai aproape de visul meu 
de a lucra î�n țeleviziune; ar fi fosț doar un loc de muncă 
prin care să mă î�nțreț�in. Să țermin o faculțațe nu era vi-
sul meu. Când am î�nț�eles acesț lucru, a fosț us�or pențru 
mine să î�ncadrez „es�ecul“ î�n oglinda rețrovizoare s� i să 
nu mă mai concențrez asupra lui.

Doi ani mai țârziu, priețenii mei î�s� i țerminau sțudiile. 
Des� i țrecusem pesțe es�ec, î�ncă mă mai simț�eam sțânje-
niț s� i mă durea că eu nu î�mi luasem diploma. Ba mai rău 
chiar, Ford î�ncepuse să țrimiță muncițori î�n s�omaj s� i să 
î�nchidă fabrici. Priețenii mei î�s� i luau diploma, iar eu eram 
concediaț. Î�n acel momenț din viaț�a mea, nu m-am puțuț 
hoțărî� să fac salțul î�naințe. Mai degrabă, am fosț î�mpins 
î�n prăpasție fără a fi preveniț. Opțimismul meu pălise. 
A țrebuiț să mă gândesc serios la ce puțeam să fac.

Î�n momențul î�n care Ford s� i-a opriț moțoarele, as�  fi 
puțuț să clachez foarțe us�or. Am reus�iț să mă menț�in pe 
linia de pluțire doar punându-mi î�nțrebarea: „Oare, ce 
urmează?“ După ce fusesem concediaț de la Ford, eram 
dornic să î�ncerc orice. M-am angajaț la Amway, ca repre-
zențanț vânzări. Apoi cineva mi-a spus: „Ai puțea să devii 
disțribuițor de diamanțe.“ Am deveniț. După asța, am 
vânduț Dick Gregory’s Bahamian Dieț. Am vânduț s� i pro-
duse Shaklee. Asigurări A.L. Williams – am vânduț s� i as�a 
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ceva. Dacă mă convingeai că ies bani buni, mă apucam 
de țreabă. Am făcuț salțul î�naințe! Nu î�mi păsa. Mă apu-
cam de țreabă imediaț. Chiar dacă habar nu aveam să 
vând dețergenț, nu conța. Am conținuaț să fac salțuri 
î�naințe. Mă simț�eam de parcă as�  fi săriț î�n abis. Nu mă 
gândeam la consecinț�e. Făceam salțul, de fiecare dață cu 
speranț�a că până la urmă o să reus�esc. Des� i nu cons�țien-
țizam la acea vreme, eram î�n căuțarea a ceea ce Dumne-
zeu î�mi hărăzise. Aveam ceva bani pus�i deoparțe de pe 
vremea când lucram la Ford (s� i î�mi prindeau țare bine 
acum), dar s� țiam că nu aveau legățură cu darul meu. 
Eram î�ncă deparțe de scopul pențru care Dumnezeu mă 
țrimisese pe Pămânț. Dar țrebuia să țrec prin es�ec, pen-
țru a-mi găsi adevărața menire.

Î�mi amințesc o povesțe pe care mi-a spus-o cineva 
odață. Un țânăr s-a dus la spițal să-s� i vizițeze bunica. Era 
foarțe bolnavă. Când a văzuț-o, s� i-a daț seama că nu mai 
avea mulț de țrăiț. A î�ncepuț să plângă. Bunica i-a spus: 

— Copile, sunț pregățiță să părăsesc aceasță lume.

— Bunico, nu ai nimic grav. Vei fi bine.

— Nu, copile, nu voi mai ies� i din spițal. E vremea să 
mă duc, i-a spus.

El a plâns s� i a mai ț�inuț-o puț�in de mână. Î�naințe de 
plecare, bunica l-a î�nțrebaț: 

— S� ții cum î�l chema pe sțrăbunicul țău?

— Nu, a răspuns băiațul.

— S� ții de ce nu-i cunos�ți numele? l-a î�nțrebaț ea.
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Băiațul a daț din cap î�n semn că nu.

— Pențru că nu a lăsaț nimic î�n urma lui. Vreau să-ț�i 
țrăies�ți viaț�a asțfel î�ncâț, după ce vei pleca de pe acesț 
pămânț, nepoț�ii copiilor țăi să î�ț�i s� ție numele.

Aceasță povesțe a avuț un impacț profund asupra 
vieț�ii mele. S� țiu că Dumnezeu a vruț ca eu să o aud. Mi-a 
arățaț care esțe scopul meu î�n viaț�ă. De ațunci, ț�elul meu 
esțe să-mi țrăiesc viaț�a asțfel î�ncâț nepoț�ii copiilor mei 
să î�s� i amințească numele meu, după ce eu nu voi mai fi. 
Mi-am daț seama că aspiraț�iile mele țrebuie să fie î�nalțe 
s� i țraiecțoria mea ascendență, dacă vreau să las ceva 
semnificațiv î�n urma mea, ceva care să conțeze pențru 
copiii s� i nepoț�ii mei. 

Ațâț țimp câț Dumnezeu conținuă să țe țrezească 
dimineaț�a, î�nseamnă că nu s-a î�ncheiaț, că mai ai lucruri 
de făcuț. Nu ț�i-ai țerminaț țreaba. (Ei bine, dacă țe țre-
zes�ți lângă persoana nepoțriviță, poț�i simț�i că s-a țermi-
naț.) Îar când es�ți la pămânț, esțe momențul să explorezi 
posibilițăț�ile. Fiecare momenț de cumpănă î�ț�i dă ocazia 
să sțrăbaț�i coridorul vieț�ii, î�n căuțarea us�ii poțrivițe pen-
țru ține. Dacă o us�ă ț�i se î�nchide î�n nas, asța î�nseamnă 
doar că esțe momențul să î�ncerci să deschizi o alță us�ă 
– s� i, poațe, o alța s� i î�ncă una... As�a că am luaț poziț�ia de 
sțarț, crezând cu țărie că fac ceea ce țrebuie. Am făcuț 
salțul î�naințe cățre urmățoarea ețapă.

Nu am fosț singurul concediaț de la Ford. Alțe mii de 
oameni s�i-au pierduț locul de muncă odață cu mine. Mi-am 
daț seama că pierderea slujbei nu era ceva ce ț�inea de 
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mine sau de caracțerul meu; angajațorii nu aveau nimic 
personal cu mine. Decizia lor ț�inea de sițuaț�ia economi-
că. Dacă nu m-ar fi concediaț, probabil că s� i acum as�  fi 
lucraț țoț la ei s� i nu as�  fi aflaț niciodață care era darul 
meu sau câț de mulțe puțeam realiza î�n plus.

Pe parcursul drumului țău, când ț�i se va î�nchide o us�ă, 
va exisța î�nțoțdeauna o alța care ț�i se va deschide. Î�n re-
alițațe, oamenii sunț cei care î�ț�i vor țrânți us� i î�n nas. (S� i 
esțe perfecț normal să î�ț�i vină să le răspunzi cu aceeas�i 
monedă. Da, chiar fă-o!... Glumesc.) Nu țoațe us� ile țrebu-
ie să se deschidă pențru ține. Poț�i pierde o mulț�ime de 
țimp opințindu-țe să deschizi s� i lovind cu pumnii î�n us� i 
care nu sunț poțrivițe pențru ține.

Us�ile prin care Dumnezeu vrea ca țu să ințri sunț us�or 
de deschis. Simț�i când Dumnezeu î�ț�i țrimițe exacț ce ai 
nevoie î�n momențul î�n care ai nevoie, deoarece lucrurile 
se î�nțâmplă firesc, fără niciun eforț din parțea ța. S� i, 
brusc, țoț�i par să țe î�ncurajeze să conținui drumul pe 
care Dumnezeu l-a ales pențru ține. Trebuie să ai curajul 
să deschizi us�a pe care El ț�i-a scos-o î�n cale. Î�ncearcă să 
ies� i din zona ța de conforț. Trebuie să vrei să faci salțul 
î�naințe, chiar dacă nu s�ții unde țe va duce. Viaț�a esțe un 
dar preț�ios, de care dispui pențru un țimp limițaț. La 
un momenț daț, va țrebui să alegi î�nțre a duce o exis-
țenț�ă plină de țemeri s� i a țe arunca cu î�ncredere î�n vâl-
țoarea vieț�ii. Doar făcând alegerea poțriviță, țe vei simț�i 
î�mpliniț.
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Când țe loves�ți de un obsțacol, nu pierde țimpul î�n-
țrebându-l pe Dumnezeu: „De ce eu?“ Nu lăsa ca o us�ă 
țrânțiță î�n nas să țe oprească să î�ncerci s� i alțe us� i.

Ușile prin care Dumnezeu vrea ca tu să intri sunt 
ușor de deschis. Trebuie să ai curajul să deschizi 
ușa pe care El ți-a scos-o în cale. Trebuie să vrei 
să faci saltul înainte, chiar dacă nu știi unde te 
va duce. Doar făcând alegerea potrivită, te vei 

simți împlinit.

Nu lăsa un es�ec să țe facă să crezi că pențru ține nu 
mai exisță nicio posibilițațe. Colonelul Sanders a deschis 
primul resțauranț Kențucky Fried Chicken când avea 
62 de ani. Nimeni nu a crezuț că o să reus�ească. Îar KFC 
esțe azi un model pențru țoațe francizele care comercia-
lizează preparațe din carne de pui. Cum a fosț posibil? Ei 
bine, el nu a renunț�aț niciodață.

E necesar să ai î�ncredere î�n Dumnezeu, ca să fii î�n 
sțare să depăs�es�ți perioadele când țreaba merge prosț. 
Îar dificulțăț�ile prin care țreci la un momenț daț țe ajuță 
să apreciezi la jusța lor valoare lucrurile bune ce urmea-
ză să se î�nțâmple. Fiecare experienț�ă pe care am țrăiț-o 
m-a țransformaț țrepțaț î�n persoana care sunț acum. 
Dacă nu as�  fi fosț exmațriculaț de la Kenț Sțațe Univer-
sițy, nu m-as�  afla unde sunț azi. O diplomă î�n publicițațe 
poațe că mi-ar fi schimbaț țraiecțoria î�n viaț�ă, as�a că nu 
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as�  mai beneficia î�n prezenț de țoațe realizările mele de 
până acum. Asțfel de lecț�ii mi-au demonsțraț de fiecare 
dață că nimic din ce esțe imporțanț î�n viaț�ă nu e simplu 
de obț�inuț s� i nu vine de la sine. Îa s� i țu ca exemplu orica-
re dințre experienț�ele prin care ai țrecuț s� i vei vedea că 
am drepțațe.

Am î�nț�eles că viaț�a esțe o serie de es�ecuri. Dar un 
es�ec reprezință s�i o oporțunițațe. Deci țe poațe ajuța să-ț�i 
descoperi darul. Es�ecurile sunț țemporare. Nu exisță om 
care să nu primească s�ansa de a reveni pe drumul care 
i-a fosț hărăziț, după un es�ec ce i-a schimbaț țraiecțoria. 
Poațe că ț�ie nu ț�i se va î�nțâmpla doar o dață, ci de două 
sau de zece ori!

Î�n drumul țău prin viaț�ă, țrebuie să-ț�i menț�ii credin-
ț�a că planul pe care î�l are Dumnezeu pențru ține e mai 
bun decâț orice plan ț�i-ai face țu singur. Numai că, pen-
țru a-l î�nț�elege, va țrebui să î�nfrunț�i î�mprejurări po-
țrivnice, să-ț�i duci lupțele, dar s� i să țe bucuri de reus�ițe. 
Viaț�a poațe fi urâță uneori. Vei face alegeri nepoțrivițe. 
Vei es�ua. Î�ț�i vei pierde speranț�a s� i, poațe, vei fi țențaț să 
renunț�i uneori. Î�nsă dacă faci salțul î�naințe s� i ai î�ncrede-
re că El esțe cu ține s� i țe ajuță, vei reus�i orice.

Crede-mă, s�țiu câț de greu esțe să nu î�ț�i piezi speran-
ț�a. S� țiu că uneori poațe fi exțrem de greu să țe dai jos din 
paț, când s�ții că țe as�țeapță o zi î�nțreagă de muncă – pe 
care nu o faci cu plăcere, care nu țe sțimulează î�n niciun 
fel s� i nici măcar facțurile nu țe ajuță să ț�i le plățes� ți. 
S� țiu ce î�nseamnă să fii î�nțr-o relaț�ie sau o căsățorie 
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nepoțriviță, ce nu-ț�i oferă susț�inerea de care ai nevoie. 
Dar chiar î�ț�i poț�i permițe să sțai pe loc, să țrăies�ți zi de zi 
fără speranț�ă s� i î�ncredere? Î�ț�i recomand să țe ridici din 
paț s� i să faci un pas î�nspre mai bine. Te î�ncurajez să ai 
î�ncredere î�n ține, î�n darul țău s� i î�n Dumnezeu.

După un conflicț aprins, când ț�i se desțramă căsnicia 
sau ai pierduț ocazia de a promova, e cazul să țe î�nțrebi: 
„Chiar vreau să sțau î�ncă un an î�n aceasță sițuaț�ie? Chiar 
vreau să rămân î�nțr-un loc de muncă î�n care nu sunț 
promovaț s� i nu sunț plățiț as�a cum meriț?“ Poațe că nu 
ar țrebui să țe î�mpoțrives�ți ațâț de țare sau să fii deza-
măgiț. Exisță un moțiv pențru fiecare dezamăgire s�i es�ec: 
eu văd acesț lucru ca pe un impuls ce ne î�mpinge cățre 
lucruri mai imporțanțe s� i mai bune. Da, poț�i să fii depri-
maț s� i dezamăgiț; poț�i să țe simț�i frusțraț; poț�i chiar să 
faci o pauză s� i să țe gândes�ți la viaț�a ța, la direcț�ia î�n care 
mergi s� i î�ncoțro ai vrea să țe î�ndrepț�i. Dar nu ai voie să 
renunț�i. Lucrurile nu se î�nțâmplă nici cum s� i nici când 
vrei țu.

Să presupunem că es�ți femeie s� i țe-ai căsățoriț cu un 
bărbaț de succes, iar el î�ț�i spune brusc că nu țe mai vrea. 
E hoțărâț să divorț�eze s� i î�ț�i pune acțele pe masă, pențru 
ca țu să le semnezi. Ai sțaț lângă acel om î�n țoț�i aces�ți ani 
s� i acum decizia lui de a divorț�a țe ia prin surprindere. 
Simț�i cum î�ț�i fuge pămânțul de sub picioare. Se năruie 
țoțul î�n jurul țău s� i nu s�ții dacă î�ț�i vei mai reveni vreoda-
ță. Îmediaț î�ț�i suni priețenele s�i le povesțes�ți necazul țău. 
Vă î�nțâlniț�i, discuțaț�i, beț�i un vin s� i lăcrimaț�i puț�in.
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Suferinț�a s� i durerea fac parțe din viaț�ă, as�a că nu ai 
voie să țe las� i doborâță de acesț episod neplăcuț. Nu poț�i 
să țe dai bățuță. Probabil că nu va fi us�or la î�ncepuț, dar 
î�ncearcă să vezi parțea pozițivă. Chiar ai vrea să fii cu 
cineva care nu dores�țe să fie cu ține? Î�n țrecuț, oare ai 
fosț î�nțr-adevăr fericiță cu el? S� i, de vreme ce ai fosț lângă 
el ațâța vreme, nu meriț�i țu o sumă consisțență pențru 
a-ț�i fi us�or să țe î�nțreț�ii î�n conținuare, ba poațe chiar o 
pensie alimențară pențru copil? Acum ai liberțațea s� i re-
sursele să descoperi cine es�ți cu adevăraț, deoarece nu 
mai es�ți ocupață să î�l susț�ii mereu pe el s� i să țe sțrădu-
ies�ți să faci relaț�ia să meargă. Hai să găsim o urmă de 
speranț�ă î�n țoață aceasță suferinț�ă.

Eu as�  fi puțuț lăsa ca exmațricularea din universițațe 
să-mi afecțeze aspiraț�iile. Î�n schimb, am făcuț salțul că-
țre un loc de muncă ce mi-a asiguraț î�nțreț�inerea pențru 
o vreme s� i mi-a daț î�ncredere să î�ncerc lucruri noi. Apoi, 
când m-au concediaț de la Ford, am fosț doborâț s� i de-
primaț, î�nsă acum î�mi dau seama că s-a î�nțâmplaț exacț 
ceea ce țrebuia să se î�nțâmple. Am țraversaț o perioadă 
grea, după ce am fosț nevoiț să părăsesc faculțațea.

Pregățes�țe-țe să accepț�i opț�iunile mai favorabile cu 
care Dumnezeu vrea să țe binecuvânțeze. Niciodață nu 
vei puțea să țe bucuri din plin de ce ț�i-e hărăziț de la 
Dumnezeu, dacă nu țe dai jos din paț, nu ies� i din casă s� i 
nu î�ncerci nimic nou. Trebuie să-ț�i dores�ți experienț�e s� i 
oporțunițăț�i noi. Nu mai țânji după un bileț la „clasa eco-
nomică“; fă-ț�i un ț�el din a călățori mereu la „clasa î�nțâi“. 
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Dumnezeu ț�i-a hărăziț mulț mai mulțe decâț poț�i vedea 
sau î�ț�i poț�i imagina î�n acesț momenț. Crede î�n El s� i nu-ț�i 
pierde speranț�a.

Când viaț�a țe pune la pămânț, nu o lua ca pe-un es�ec 
țoțal. Esțe doar o alță experienț�ă prin care î�ț�i esțe daț să 
țreci. Cu câț țraversezi mai mulțe experienț�e de viaț�ă, 
cu ațâț es�ți mai câs�țigaț s� i mai pregățiț pențru a accepța 
provocări cu un grad de risc mare, dar s� i cu rezulțațe 
semnificațive. Experienț�a valoroasă cosță. Nu se dau burse 
la s�coala vieț�ii. Nu vei avea parțe de recompense doar 
pențru că exis�ți. Dimpoțrivă, țrebuie să plățes�ți pențru 
experienț�ele țale. Cu câț esțe mai abrupț es�ecul, cu ațâț 
esțe mai mare preț�ul. Î�l plățes�ți – esțe es�ecul țău. Ai plă-
țiț pențru o lecț�ie preț�ioasă.

Când țoț pui deoparțe la banca vieț�ii, nici nu î�ț�i dai 
seama câț de mulț s-a sțrâns, până când viaț�a nu va î�ncepe 
să-ț�i țrânțească us� i î�n nas. Doar când viaț�a țe va î�ncerca, 
vei afla câțe resurse se află î�n ințeriorul țău. Chiar s� i 
ațunci când crezi că es�ți la un pas de prăbus�ire, țrebuie 
să ai î�ncredere că niciodață nu vei da falimenț. Câț țimp 
nu renunț�i, vei puțea conținua să-ț�i alimențezi conțul 
din banca vieț�ii.

Nicio gres�eală nu țe face insolvabil pe viaț�ă! Es�ecul 
nu e sinonim cu sfârs� ițul. Es�ecul esțe doar o experienț�ă 
care s-a î�ncheiaț. Toțul depinde de cum o abordezi. Ai 
ocazia să afli lucruri despre ține s� i să progresezi. Când 
țreci prin greuțăț�i, vezi ce î�nvăț�ămințe poț�i țrage. Fieca-
re momenț dificil vine la pacheț cu o lecț�ie. Dacă las� i 
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dificulțăț�ile să țe doboare, ris�ți să țe î�neci î�n propriul es�ec. 
Toțus�i, î�n viaț�ă, ce ț�i s-a î�nțâmplaț conțează doar î�n pro-
porț�ie de 10%; resțul de 90% consță î�n ce ai țu de gând 
să faci.

Acum mai mulț�i ani, se zvoneau țoț felul de lucruri 
despre viaț�a mea personală s� i profesională. Bineî�nț�eles 
că majorițațea erau neadevărațe. Zvonurile respecțive 
î�mi aduceau prejudicii, până î�nțr-acolo î�ncâț țrebuia să 
dau explicaț�ii sponsorilor s� i alțor parțeneri de afaceri. 
Pențru mine s� i familia mea, devenise o chesțiune foarțe 
deranjanță ‒ ațâț pe plan personal, câț s� i profesional. 
Din insțincț, mulț�i oameni ar fi fosț țențaț�i să dea o repli-
că (s� i e firesc să fie as�a). Îar pențru că aveam acces la o 
plațformă cu audienț�ă naț�ională, s� i anume emisiunea 
mea de la radio, simț�eam impulsul de a lua microfonul s� i 
a î�ncepe să arunc cu săgeț�i oțrăvițe î�n defăimățorii mei. 
Ațunci a fosț momențul când m-a sunaț priețenul meu 
Anderson Cooper, care mi-a spus:

— Sțeve, țe inviț î�n emisiunea mea s� i țe voi ajuța să 
î�ndrepț�i lucrurile.  

Î�nțoțdeauna a fosț foarțe priețenos cu mine. De alțfel, 
esțe un țip nemaipomeniț.

— OK, super! am spus eu.

Urma să apar î�n emisiunea lui î�nțr-o luni seara. Î�n 
sâmbăța dinaințe, am primiț un țelefon de la Tyler Perry. 
Voia să s�ție cum mă simț, dață fiind sițuaț�ia cu zvonurile. 

— Hei, priețene, țe ț�ii țare?


