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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 
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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.


