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8
C Z Ę S T O  Z A D A W A N E  P Y T A N I A

statnio otrzymuję od fanów setki e-maili, a dużą część z nich
stanowią prośby o radę. Czasami całe klasy szkolne wysyłają

mi swoje pytania. Zdecydowałem się zawrzeć w tej książce niektóre
z nich wraz z moimi odpowiedziami.

1. Jak radzi pan sobie z osobą, która notorycznie popełnia te same
błędy?
W ogóle nie zawracam sobie nią głowy. Pracuje już dla kogoś
innego.

2. Jaka jest najważniejsza cecha dobrego lidera?
Dyscyplina. Dobrze, żeby każdy ją miał, ale jeśli lider nie może
się nią poszczycić, nie pozostanie nim na długo.

3. Jakie są najważniejsze kroki, które powinien podjąć ktoś, kto
zamierza odnieść sukces?
Odrabiaj swoje zadania domowe. Innymi słowy, dowiedz się
wszystkiego na temat, który Cię interesuje, wiedz, z czym masz
się zmierzyć, i sprawdź każdy aspekt tego, do czego dążysz.
Poproś o radę wszystkich ekspertów, jakich możesz znaleźć.
Nie wolno Ci postępować nieostrożnie. Przeciwności już na
Ciebie czekają, więc nie sprawiaj, by były bardziej dotkliwe,
przez swoje zaniedbanie.

O
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4. Co wyróżnia liderów jutra w branży nieruchomości?
To ci, którzy zarówno mają wizję, jak i są zdyscyplinowani —
oni odniosą sukces. Bez jednej z tych cech człowiek jest bezu-
żyteczny. Jeśli posiadasz obie, masz szansę stać się liderem, pod
warunkiem że uczyłeś się i ćwiczyłeś swój instynkt, analizując
swoje doświadczenia.

5. Jakie postacie historyczne pan podziwia i dlaczego?
Abraham Lincoln jest taką osobą, ponieważ był prezydentem
w najtrudniejszych czasach w historii naszego kraju. Był też
samoukiem i przez wiele lat doznawał niepowodzeń na drodze
do prezydentury. Kolejna postać to Winston Churchill, lider
w kluczowym okresie historii świata — podczas drugiej wojny
światowej. Był wielkim mówcą, który zainspirował tysiące ludzi
swoimi wystąpieniami i otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie
literatury za swoje książki historyczne.

6. Jaki jest pana ulubiony deser?
Lody.

7. Co lubi pan w swojej pracy?
Wszystko. Każdy dzień jest wyzwaniem i każdy jest wspaniały.

8. Czy wychodzi pan na lunch?
Bardzo rzadko. Nie lubię przerywać mojego dnia roboczego.
To przeszkadza mi utrzymać impet. Wolę zjeść coś przy biurku,
w ciągu 5 – 10 minut.

9. Jaką radę ma pan dla kogoś, kto chce założyć własny biznes?
Bądź gotowy na pojawienie się problemów — codziennie bę-
dziesz się z nimi stykał. Pozostań skoncentrowany niezależnie
od tego, jakie i jak duże są Twoje codzienne wyzwania. Nigdy
się nie poddawaj!
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10. Co zrobić, jeżeli sprawy nie układają się tak, jak chcemy, nawet
jeżeli pracujemy naprawdę ciężko?
Przede wszystkim pamiętaj, że wielu ludzi spotyka to samo.
Ja sam czekałem 30 lat, by zobaczyć, jak kilka moich wizji staje
się rzeczywistością. Niektórzy czekali dłużej. Zawsze weź pod
uwagę możliwość, że robisz niewłaściwą rzecz, więc niezależnie
od tego, jak ciężko będziesz pracował, po prostu się nie uda.
Upewnij się, że to, co robisz, jest właściwe w Twoim przypadku.
Musisz kochać to, co robisz. A potem bądź wytrwały.

11. Czy wierzy pan w szczęście?
Tak. Wiem, że jestem szczęściarzem. Miałem też szczęście mieć
wspaniały wzór. Pracowałem u boku mojego ojca od wczesnej
młodości i nauczyłem się dużo od niego.

12. Czego pan pragnął, będąc dzieckiem?
Chciałem być albo bejsbolistą, albo budowniczym. Bardzo lu-
biłem budować drapacze chmur z klocków. Byłem dość do-
brym zawodnikiem w drużynie bejsbolowej i mogłem ubiegać
się o stypendium, zastanawiałem się także nad wstąpieniem na
USC10, by odbyć studia w szkole filmowej, ale moja wiedza
i miłość do nieruchomości zaprowadziły mnie do Wharton11.

13. Skąd czerpie pan swoje pomysły?
Świat jest dla mnie inspiracją, a bycie na bieżąco, jeśli chodzi
o wydarzenia na świecie, może poddać Ci mnóstwo pomysłów.
W tym wieku, wieku technologii, mamy dostęp do coraz więk-
szej ilości informacji i możemy je zdobywać szybciej niż kiedy-
kolwiek wcześniej — uważam to za naprawdę ekscytujący fakt.
Mam otwarty umysł i to jest dobra recepta na to, by wprowa-
dzać swoje pomysły w życie.

                                                          
10 University of Southern Carolina, Uniwersytet Karoliny Południowej

— przyp. tłum.
11 Wharton Business School, część University of Pennsylvania — przyp. tłum.
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14. Czy kiedykolwiek odczuwa pan strach, że coś może się nie udać?
Do tej pory osiągnąłem sporo sukcesów, ale zawsze możliwa
jest porażka. Jestem ostrożny, ale nie boję się. To jest różnica.
Ważne jest, by zachować ostrożność — wiedzieć, że sukces jest
tak samo prawdopodobny jak niepowodzenie. Ryzyko odgrywa
ważną rolę we wszystkim, co robimy. Mógłbym zostać potrącony
przez autobus podczas przechodzenia przez ulicę. Wypadki się
zdarzają. Nie pozwól, by strach przeszkodził Ci w realizacji
Twoich planów.

15. Co robi pan podczas wakacji?
Nie spędzam wakacji, planując podróż i wyjeżdżając w jakieś
miejsce. Moja praca dodaje mi energii i nigdy nie czuję, że muszę
od niej uciec. Jako że posiadam pola golfowe i kocham grę w golfa,
mogę spędzać wspaniałe chwile, grając w golfa, a jednocześnie
nadzorując to, co się dzieje w firmie. W zimie, podczas week-
endów jeżdżę do mojego klubu Mar-a-Logo w Palm Beach,
więc mogę grać w golfa przez cały rok. Wykorzystuję weekendy
bardziej intensywnie niż wakacje, co mi się opłaca.

16. Lubimy pana program The Apprentice. Zastanawiamy się, czy
lubi pan zwalniać ludzi.
Nie lubię nikogo zwalniać. Czasami to jest konieczne, ale gene-
ralnie zatrzymuję ludzi przy sobie przez długie lata. Mam pra-
cowników, którzy są ze mną od ponad 30 lat. Najlepsze środo-
wisko pracy powstaje wtedy, gdy każdy ma tę samą etykę pracy,
dąży do tego samego celu i robi wszystko, co w jego mocy, by go
osiągnąć. Tak jest w przypadku większości moich pracowni-
ków, lecz nie zawsze; jeżeli tak nie jest, to znak, że muszą zostać
poczynione jakieś zmiany.

17. Kiedy zaczynał pan zajmować się nieruchomościami, jaki był
pana główny cel?
Chciałem sam odnieść sukces. Mój ojciec odniósł sukces w branży
nieruchomości i chciałem pójść w jego ślady. Zawsze kochałem
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piękne budynki i Manhattan, więc to był mój cel. Chciałem
kierować się własną wizją i udało mi się to osiągnąć.

18. Co było największą niespodzianką dla pana, jeśli chodzi
o The Apprentice?
Zmienił się mój image. Stałem się bardzo popularny po tym,
jak zacząłem co tydzień zwalniać ludzi!

19. Co przynosi panu największe poczucie szczęścia?
To złożone pytanie, choć wyrażone w tak prosty sposób. Po-
wiedziałbym, że kilka rzeczy czyni mnie szczęśliwym. Robienie
czegoś dobrze. Robienie wszystkiego, co tylko możliwe. Wyko-
nywanie wspaniałej pracy i zdawanie sobie sprawy z tego, że
jest wspaniała. Możliwość dzielenia się tym, że coś się udało,
z innymi — mogę dzięki temu sprawić, że dana okolica stanie
się bardziej wartościowa, podobnie jak jej społeczność, mogę
zapewnić ludziom pracę i jestem w stanie podzielić się tym, co
posiadam, dzięki działalności dobroczynnej. Moja rodzina jest
dla mnie bardzo ważna, zawsze taka była. Jestem najszczęśliwszy,
kiedy jestem wśród bliskich.

20. Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole?
Lubiłem wszystko, co wiązało się z matematyką. Najbardziej
geometrię, w której byłem bardzo dobry.

21. Jaki jest pana ulubiony film?
Obywatel Kane.

22. O której godzinie pan wstaje?
O piątej rano.

23. Co jest najlepszą rzeczą w byciu bogatym?
Wspaniałym uczuciem jest móc dać coś innym.

24. Jaka jest najlepsza rada, jaką pan może mi dać?
Nigdy się nie poddawaj. Możesz dokonać więcej, mając takie
nastawienie — lepszej rady nie mogę Ci udzielić.
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