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Формула успіху від Фреда Трампа

Про існування формули успіху я дізнався від свого бать-
ка — саме він навчив мене тому, як важливо бути обі-

знаним і працювати не покладаючи рук. Секрети успішно-
сті, отримані від батька, стали однією з найцінніших його 
порад. У цій формулі є чотири складові: «Почни діяти, 
зроби справу, зроби її як слід, завершіть проект». Згадую-
чи минуле, я розумію, що навчився цьому, спостерігаючи 
за батьком, — саме так він працював і саме так отримував 
результат.

Дехто вважає, що я буваю різким, надто прямолінійним 
і серйозним. Це дійсно так. Я сприймаю подібні слова як 
справжній комплімент, тому що завдяки цим якостям я до-
сяг багатьох висот. Це не означає, що я, наприклад, нетер-
плячий — просто я знаю, що є моменти, коли зволікання 
смерті подібне. Я зустрічав людей, які так довго чекали на 
ту єдину, омріяну мить, що коли вона врешті наставала, дія-
ти було вже запізно. 

Отже, якщо ви хочете бути успішними, дотримуйтесь 
складових формули Трампа.

1. Почніть діяти. Якщо ви хочете стати учасником про-
цесу, не варто спостерігати здалеку. Поставте перед 
собою мету і зосередьтеся на ній. Запишіть її. Наразі 
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існує чимало доказів того, що записана мета набага-
то ефективніша за ціль уявну, навіть за умови, що ви 
дуже добре — зокрема, як я, — тримаєте її у голові. 
Думайте про головні цілі якомога частіше — складай-
те план дій на день, на рік, на все життя, і обмірко-
вуйте (або продивляйтеся) їх щоденно. Це допоможе 
вам бути зосередженим. Багато хто не усвідомлює, 
що стрес — це брак зосередженості, тому, опанував-
ши це вміння, ви зможете контролювати негативні 
емоції.

2. Зробіть свою справу. Звісно, говорити — не робити, 
адже саме на цьому етапі на вас очікує чимало пере-
шкод. Будьте готовими їх долати, бо саме проблеми 
та випробування наближають вас до мети. Із таким 
ставленням до життя ви не станете жаліти себе, коли 
вас спіткає чергова невдача. Натомість ви скажете: 
«Нічого дивного, так і має бути». Зосередьтеся на 
результаті, і всі ймовірні негаразди стануть такою ж 
звичною складовою життя, як схід чи захід сонця.

3. Зробіть усе як слід. Через цей принцип мене вважа-
ють складною людиною. Я знаю, що означає якість. 
Є якість, і є посередність. Посередність не для мене. 
Я дуже вимогливий до себе, а тому не погоджуюсь ні 
на що, окрім найкращого. Саме тому мій бренд асо-
ціюється з винятковою якістю, і якщо ви теж маєте 
бізнес із власним ім’ям, не погоджуйтесь на нижчий 
стандарт. Інакше ви — не один із нас. Я зробив собі 
ім’я лише завдяки самовідданому труду, завдяки тому, 
що починав справу і завжди доводив її до кінця. Я пра-
цюю на усі 100%, цей факт навряд чи заперечать на-
віть ті, хто відкрито мені не симпатизує. Усі знають, 
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що я — людина слова. Сказано — зроблено, адже влас-
ною репутацією не варто ризикувати.

4. Завершіть проект. Цей принцип допоможе вам запо-
чаткувати нові вигідні проекти, реалізація яких че-
кає на вас. Це ще один приклад цілеспрямованих дій. 
Коли ви зробили свою справу, візьміться за щось нове; 
у мене, наприклад, працює чимало людей, на чию від-
повідальність я залишаю завершені забудови. У цьому 
разі моя подальша участь у справах просто не має сен-
су. Я повинен братися до нової роботи і забезпечува-
ти нею нових людей. Зрозумійте, що саме повинні ро-
бити ви, і скеровуйте у належне русло всі свої думки, 
сили і дії.

Зважаючи на кількість проектів Trump Organization і обсяг 
моєї поточної роботи, нескладно зрозуміти, що я постійно 
застосовую формулу успіху. День за днем я думаю і дію від-
повідно до кожної з наданих вам порад. Саме так свого часу 
успіху досяг мій батько. Так успіху досягаю я. Так само ба-
жаю досягти успіху вам! 
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