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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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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.)

22

Steve Harvey

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.
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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
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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

