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



Publicat prin acordul cu HarperCollins Publishers.
 Act Like a Success, Think Like a Success 

Copyright © 2014 by Steve Harvey 
Originally published in 2014 by Amistad, an Imprint of HarperCollins 

Publishers.

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: Romică Lixandru
Redactor: Adina Popa
Tehnoredactor: Teodora Vlădescu
Coperta: Mădălina Ioniță
Copyright Manager: Andrei Popa 
Editor: Mona Apa

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
HARVEY, STEVE 
    Poartă-te ca un om de succes, gândește ca un om de succes / 
Steve Harvey; trad.: Romica Lixandru. - București: Act și Politon, 2017 
    ISBN 978-606-913-304-0

I. Lixandru, Romică (trad.)
159.9

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a 
acestei cărți nu este pedepsită numai prin lege, dar contravine și 
tuturor 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? Împărtășiți cu 
ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați aflat 
din acest material, într-un mod corect și responsabil.



STEVE HARVEY 

cu Jeffrey Johnson

Poartă-te ca  
un om de succes, 

gândeşte ca  
un om de succes

DESCOPERĂ� -Ţ� I DĂRUL 
S� I CĂLEĂ SPRE BOGĂ�Ţ� IILE VIEŢ� II

Ţraducere de Romică Lixandru

2017





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

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

foarte mult şi îmi lipseşte enorm în fiecare zi.

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

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

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

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

sunt cine sunt. Te iubesc, draga mea!
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CAPITOLUL 1

„M-am săturat de mine însumi”

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

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

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

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

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

EŞTI SĂTUL DE TINE ÎNSUȚI?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BLESTEMUL COMPARAȚIEI

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

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

„NU SUNT PREGĂTIT SĂ STAU  
LA MASA CELOR MARI”

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

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

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

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

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

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

S-ar putea şă te gândeş� ti că nu faci decât şă port�i 
aceşte converşat�ii demoralizante cu tine î�nşut�i, dar cu cât 
repet�i mai mult aceşte afirmat�ii î�n mintea ta, cu atât aceş-
te cuvinte devin ca o haină invizibilă a şuferint�ei, pe care 


