Tytuł oryginału: Trump 101: The Way to Success
Tłumaczenie: Tomasz Boszko
ISBN: 978-83-283-3377-2
Copyright © 2007 by Trump University. All Rights Reserved.
Polish edition copyright © 2007, 2017 by Wydawnictwo Helion.
All Rights Reserved. This translation published under license.
Fotografia na okładce: Donald Trump, 17 kwietnia 2016, Poughkeepsie, NY
(© Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any
information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/sukcev
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl
Printed in Poland.

• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

Spis treści

Przedmowa
Podziękowania
Wprowadzenie
ROZDZIAŁ 1. Nie traćmy życia na pracę, której nie kochamy

11
13
15
17

Pasja pomoże Ci w lepszym funkcjonowaniu

ROZDZIAŁ 2. Ustawiajmy poprzeczkę wysoko

23

Niech ludzie nam nie dowierzają

ROZDZIAŁ 3. Myślenie w skali Trumpa

28

Większe jest lepsze

ROZDZIAŁ 4. Trzeba to znieść

34

Być wytrwałym

Kup książkę

Poleć książkę

8

Spis treści

ROZDZIAŁ 5. Bez wiedzy nie masz szans

45

Zdobądź i wykorzystaj informacje

ROZDZIAŁ 6. Zwalniam cię!

52

Słowa, których nikt nie chce usłyszeć ani wypowiedzieć

ROZDZIAŁ 7. Dowodem jest działanie

58

Uczymy się przez działanie i podejmowanie ryzyka

ROZDZIAŁ 8. Przeczucie jest najlepszym doradcą

63

Ufaj własnemu instynktowi

ROZDZIAŁ 9. Spersonalizujmy swoje wystąpienie

72

Należy znać osobę, do której się przemawia

ROZDZIAŁ 10. Otaczaj się pięknem

78

Wzbogacaj każdy aspekt własnego życia

ROZDZIAŁ 11. Negocjuj, żeby wygrać

83

Wykorzystuj dyplomację

ROZDZIAŁ 12. Szybkie podejmowanie decyzji

89

To najszybsza droga do sukcesu

ROZDZIAŁ 13. Pracuj z ludźmi, których lubisz

97

Jest to zdecydowanie lepsze od pracowania z wrogami

ROZDZIAŁ 14. Gdzie jest wola, jest zwycięstwo

102

Myślmy pozytywnie

Kup książkę

Poleć książkę

Spis treści

ROZDZIAŁ 15. Płyń pod prąd

9

108

Wygodnictwo może zahamować rozwój

ROZDZIAŁ 16. Pieniądze nie zawsze są najważniejsze

113

Być może najważniejsza jest droga do celu, a nie sam cel

ROZDZIAŁ 17. Uczenie się jest ekscytujące

122

Każdy nowy projekt to przygoda

ROZDZIAŁ 18. Przyjrzyj się wszelkim aspektom

127

Przygotuj się też na zmianę uwarunkowań

ROZDZIAŁ 19. Poczekaj na właściwy moment

132

Sukces w biznesie opiera się na cierpliwości
i właściwym wyczuciu chwili

ROZDZIAŁ 20. Unikaj schematów

137

Bądźmy otwarci i elastyczni

ROZDZIAŁ 21. Szybkość zabija — konkurencję

146

Od razu do sedna

ROZDZIAŁ 22. Rób więcej, zawsze rób więcej

152

Bezustannie próbuj znaleźć się na szczycie

ROZDZIAŁ 23. Przywódcy dyktują tempo

159

W poszukiwaniu rytmu pracy

ROZDZIAŁ 24. Rezultaty są ważniejsze niż droga do celu

163

Pozwólmy ludziom chodzić ich ścieżkami

Kup książkę

Poleć książkę

10

Spis treści

ROZDZIAŁ 25. Podchodź do pracy jak do dzieła sztuki

170

Pracować genialnie

ROZDZIAŁ 26. Pozostaw świadomość w grze

175

Bądź skupiony i uważny

ROZDZIAŁ 27. Nieugięta postawa wymaga odwagi

180

Naciski biznesowe nigdy się nie kończą

ROZDZIAŁ 28. Dołącz do klubu odkrywców

184

Poznaj tajemnice życia

ROZDZIAŁ 29. Pewność siebie jest magnesem

191

Przyciąganie innych ludzi do siebie

ROZDZIAŁ 30. Niech się kręci

195

Nigdy nie trać kontroli

ROZDZIAŁ 31. Czy problem to potknięcie, czy katastrofa?

200

Spodziewaj się problemów i mimo to idź nadal do przodu

ROZDZIAŁ 32. Sięgaj do wewnątrz, aby piąć się wyżej

204

Jednak temperuj swój zasięg realizmem

ROZDZIAŁ 33. Skoncentruj się na celu, a nie na broni

208

Skup się na tym, co najbardziej się liczy

Dodatek A
Dodatek B

Kup książkę

Ogólne spojrzenie na Organizację Trumpa
Sklep Trumpa
Skorowidz

213
219
221

Poleć książkę

28

Sukces mimo wszystko. Donald Trump

3
Myślenie w skali Trumpa
Większe jest lepsze

C

hciałbym dosięgnąć gwiazd. W moich projektach dążę do tego samego. Obecnie jestem na etapie konstruowania dwóch
najwyższych wież mieszkalnych w New Jersey, które — co można przewidzieć — będą nazwane imieniem Trumpa. Mówimy tu
o projekcie mieszkalnych wieżowców o nazwie Trump Plaza Jersey
City, dla którego przewidziano budżet 415 milionów dolarów.
Budowla składać się będzie z dwóch wysokich na 50 pięter wież
i będą się tam znajdować 862 luksusowe apartamenty.
Usytuowanie wież i ich projekt zapewni wspaniały widok na
wieżowce Manhattanu z prawie wszystkich apartamentów. Na dachu każdego budynku znajdzie się basen, w obu wieżach znajdować się będzie centrum biznesowe, sala do ćwiczeń o powierzchni
720 metrów kwadratowych, zamknięte boisko do kosza i prywatne
kino. Chociaż wieże nie będą dotykać gwiazd, ich mieszkańcy będą
mogli pomyśleć, że są w niebie.
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Mimo że jestem największym deweloperem na Manhattanie,
zdecydowałem się przejść na drugą stronę rzeki Hudson do Jersey
City, gdyż widziałem tam niewiarygodny potencjał. Uważam, że jestem dobry w przewidywaniu trendów, i myślę, że Jersey City ma
świetlaną przyszłość… w przeciwnym razie nie byłoby mnie tutaj.
Nie ograniczaj się. Należy myśleć zgodnie z — jak to nazywam —
skalą Trumpa i deklarować osiągnięcie dużych rzeczy. Nie inwestuj
w budowę domu jednorodzinnego, zanim nie sprawdzisz, o ile większego zaangażowania wymagałoby wybudowanie budynku wielorodzinnego lub przeprowadzenie nawet większego projektu zagospodarowania terenu.
Dowiaduj się i sprawdzaj wszystko, co bierzesz pod uwagę
w kontekście jeszcze większej skali. W jaki sposób można coś zrobić
lepiej, odważniej, w większym rozmiarze czy bardziej ekscytująco.
Chociaż obecnie być może nie znajdujesz się w sytuacji ułatwiającej
zdanie sobie sprawy z własnych marzeń, całkiem możliwe, że właśnie
stawiasz fundamenty pod fantastyczne przyszłe projekty.
Jeśli zamierzamy coś przemyśleć, myślmy ambitnie.
— Donald J. Trump

Proces ambitnego myślenia zaczyna się od nastawienia
Myślenie zawężonymi kategoriami, szczególnie gdy można rozważać
sprawy ambitne, ogranicza Cię w każdym aspekcie życia. Ludzie
zdolni są do wielkich rzeczy, ale nie wtedy, gdy nie widzą siebie
osiągających wspaniałe rezultaty. Wszystko zaczyna się od własnego
nastawienia.
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Wizualizacja Centrum Trumpa w Jersey City w New Jersey
Zdjęcie dzięki uprzejmości Organizacji Trumpa
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Pamiętasz powiedzenie: „Na górze jest się samotnym”? Nie
zgadzam się z nim. Musiał je wymyślić ktoś, kto nie chciał istnienia jakiejkolwiek konkurencji. Jestem na tyle pewny swojego sukcesu, że chętnie powitam konkurencję. Bycie na szczycie jest
wspaniałym uczuciem i definitywnie warto je przeżyć. Na szczyt
może zaprowadzić Cię właśnie ambitne myślenie.

Zaczynanie od małego jest w porządku
Zacznij pomału i idź coraz wyżej poprzez stawianie większych
i większych kroków. Ludzie lubią wyzwania. Taka jest nasza natura. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tą przesłanką, zyskasz
naturalny pęd i posuniesz się do przodu na zasadzie spokojnej i komfortowej progresji.
Warto pomyśleć o celach, jakie sobie stawiasz, i krokach niezbędnych do ich osiągnięcia:
 Czy masz ambitne plany czy wręcz odwrotnie?
 Co Cię ogranicza lub nie pozwala iść do przodu?
 W jaki sposób możesz rozszerzyć swoją wizję przyszłości?
Należy skoncentrować się na zarządzaniu przyszłością, a nie trwaniu w przeszłości — wtedy możliwe będzie ambitne parcie do przodu. Oczywiście, warto uczyć się na doświadczeniach z przeszłości,
ale nie należy w niej pozostawać — to po prostu strata czasu. Nie
należy skupiać się na starych problemach, gdy można szukać rozwiązań, które pomogą w osiągnięciu obecnych i przyszłych celów.
Einstein powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.
Wydawać by się mogło, że sformułowanie takiego stwierdzenia przez
geniusza było czymś banalnym. Niemniej jednak jest to znakomite
spostrzeżenie. Bez wyobraźni i umiejętności ambitnego myślenia
sama wiedza nie zagwarantuje sukcesu. Wiedza to budulec, cegła.
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Należy połączyć wyobraźnię i wiedzę ze sobą, a natychmiast znajdziemy coś, co możemy z siebie wykrzesać. I będzie to ambitne.

TRENER TRUMP: WPROWADŹ TO W ŻYCIE
Możesz nauczyć się bardzo ekspansywnego sposobu myślenia, który — stosując przenośnię — pozwoli na bardziej zamaszyste malowanie pędzlem, stosowanie bardziej nasyconych kolorów:
 Zanim zaczniesz jakiekolwiek przedsięwzięcie, spróbuj wyobrazić sobie sposoby na zwiększenie jego rozmiaru, skali lub zakresu,
gdy jest jeszcze ono na etapie idei. Nie martw się tym, czy realizacja będzie praktyczna ani czy jest realistyczna.
 Zbadaj, czy któreś z Twoich idei — lub ich części — mogą zostać osiągnięte. Zidentyfikuj przeszkody, jakie znaleźć się mogą
na drodze do realizacji pomysłu.
 Zbadaj, jak można pokonać te przeszkody, i oszacuj związane
z tym koszty, np. czy powinieneś wprowadzić wspólnika, aby
podzielić koszty, ryzyko i zyski? Z drugiej strony, działanie
w spółce może zapewnić talent, doświadczenie albo kontakty,
których Ci brakuje. Często jest tak, że czas, wysiłek i wydatki
związane ze zwiększeniem skali nie będą wcale takie wielkie,
a nagrody i zyski mogą osiągnąć astronomiczne rozmiary.
 Jeśli okazuje się, że dany moment nie jest właściwy na rozszerzenie wizji, że koszty są zbyt wysokie albo że inne problemy są
po prostu zbyt skomplikowane, rozważ wprowadzenie w życie
chociaż pewnej części idei, tej, która jest osiągalna obecnie.
Resztę można odłożyć na później — wszystko się zmienia, a to,
czego nie można zrobić dzisiaj, może okazać się wyjątkowo łatwe
do przeprowadzenia w przyszłości.
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Zapytaj Trumpa: pytania czytelników
Pytanie: Co pana ciągle inspiruje i napędza, w momencie gdy
osiągnął już pan więcej niż bez mała ktokolwiek inny na
świecie?
DJT.: Kocham to, co robię. Ponieważ do działania napędza
mnie pasja, wykonywanych czynności nie traktuję jako pracy.
Na obecnym etapie życia wcale nie muszę pracować ani przeprowadzać żadnych transakcji. Ja to po prostu lubię. Wyzwania są na wyciągnięcie ręki, dlaczego więc po nie nie sięgać?
Żeby czuć się naprawdę szczęśliwym, trzeba kochać to, co
się robi. Jeśli tak nie jest, szanse na sukces nie są wielkie.
Gdy podjąłem decyzję o zbudowaniu mojego pierwszego
pola golfowego, było to dla mnie zupełnie nowe terytorium
i bardzo wiele musiałem się nauczyć. Ludzie zastanawiali się,
dlaczego się za to zabrałem — miałem przecież na koncie tak
wiele innych zakończonych sukcesem przedsięwzięć i to
w obszarach dużo lepiej mi znanych. Powiedziałem, że wynika to z faktu, że kocham golf i chciałem zbudować wspaniałe pola, na których można fantastycznie grać. Wcale nie
muszę budować pól golfowych, ale jest to coś, co chcę robić.
To wystarczy. Budowanie pól golfowych wymagało wiele cierpliwości i wysiłku, ale każda minuta spędzona nad tym projektem była tego warta.
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