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Drogowskaz Trumpa do autostrady sukcesu
• ¯yj pasj¹, ale naucz siê j¹ kontrolowaæ
• Wprowadzaj w ¿ycie ksi¹¿kowe metody
• Nie pozwól wygraæ obawie przed pora¿k¹
• Pamiêtaj, ¿e czasem trzeba p³yn¹æ pod pr¹d

Masz œwietne pomys³y? Liczysz, ¿e dziêki nim osi¹gniesz sukces? Nic nie stoi
na przeszkodzie. Na pocz¹tek wystarczy pozytywna motywacja, trochê entuzjazmu
i chêæ do aktywnego wcielania idei w ¿ycie. Potem, by zamieniæ to, co ulotne, w to,
co materialne, konieczna jest ciê¿ka praca, wytrwa³oœæ, nieugiêtoœæ i ogromna iloœæ pasji.
Musisz wierzyæ w swoje mo¿liwoœci, byæ nieustêpliwym graczem i zawsze umieæ cieszyæ
siê swoj¹ prac¹. Jeszcze siê wahasz? Receptura sukcesu wed³ug Donalda Trumpa
rozwieje Twoje w¹tpliwoœci, natchnie i wska¿e najodpowiedniejsz¹ dla Ciebie drogê.
Jeœli drêczy Ciê g³ód sukcesu i wiedzy, jeœli chcesz poszerzaæ swoje horyzonty i tylko
czekasz na drogowskaz, który pomo¿e Ci nakreœliæ skuteczny plan dzia³ania, w³aœnie
dla Ciebie powsta³a ta ksi¹¿ka. Zawiera ona zestaw zasad i prawd, które wywindowa³y
Donalda Trumpa na sam szczyt ekonomicznej piramidy. Zostañ studentem Uniwersytetu
Trumpa i zdob¹dŸ praktyczn¹ wiedzê na temat tego, co wprawia w ruch œwiat biznesu.
Nic nie powstrzyma pêdz¹cego poci¹gu, który prowadzisz, przestrzegaj tylko zestawu
kluczowych zasad. Oto one:
• Zawsze mierz wysoko.
• Stale d¹¿ do perfekcji.
• Nie lekcewa¿ przeczuæ.
• Stawiaj na aktywnoœæ.
• Wykonuj pracê, któr¹ kochasz.
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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

Myślenie w skali 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.

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.

Myślenie w skali Trumpa

Zapytaj Trumpa:
pytania czytelników Trump University Blog
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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