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چگونه در زندگی برنده شوید؟
دونالدترامپمترجم:احمدافخمی،محمدحسیناسماعیلزاده

کتاب  است.  امروز  دنیای  در  مادی  موفقیت  به  رسیدن  راز  و  رمز  پولسازی خالق، 

»چگونه در زندگی برنده شوید« از نظر بسیاری از کارشناسان بهترین کتاب دونالد 

ترامپ محسوب می شود. کتابی که ترامپ تا حد بسیار زیادی از شخصی سازی های 

مرسومش فاصله گرفته و رک و پوست کنده درباره اسرار موفقیت  خود حرف زده 

است. اسراری که می تواند راهگشا برای خیلی ها در هر نقطه از جهان باشد.

می توان دونالد ترامپ را به عنوان بهترین مربی انگیزشی در بین فعاالن این رشته 

در دنیا دانست. کسی که زبان پیچیده ای ندارد و از تجربیاتی صحبت می کند که هر 

چه نباشد، دست اول هستند. هر چند که تا همین جا ثمره ای معادل میلیاردها دالر 

به جا گذاشته اند. این رقم ها از خالل همین تجربیاتی به دست آمده اند که در همین 

کتاب در میان می گذارد.
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در جست وجوی تمامیت
تعداد کمی از آدم ها پروژه های تکمیل شده هستند. بیشتِر ما در حال تکمیل شدن 

هستیم. موتزارت با اینکه نابغه  موسیقی بود، همیشه برای بهتر شدن کارش تالش 

می کرد. وقتی متوجه سرعت تغییر کارها در جهان شدم، تصمیم گرفتم ساعت های 

کاری ام را 2 برابر کنم. این فداکاری بزرگی نبود؛ چون کارم را دوست دارم و آدم 

سخت کوشی هستم. حاال من خوشحال تر و پربارتر از همیشه هستم ولی به این 

اطرافم یکی  با محیط  بتوانم  که  انجام می     دهم  این سرعت  با  را  کارهایم  خاطر، 

باشم.

برای رسیدن به تمامیت، باید مدام قطعات و تکه ها را کنار هم بگذاریم ولی اگر 

بخواهیم تمامیت من، تمامیت درستی باشد؛ باید قطعات را خالقانه و با انگیزه 

کنار هم بگذارم. این هم یکی از روش های محکم کردن پایه های کار برای داشتن 

دست خوب در تجارت است. همیشه برای رسیدن به تمامیت تالش کنید و حس 

شگفتی و تمرکزتان را زنده نگه دارید. آن وقت، آماده  رسیدن به موفقیت های بزرگ 

خواهید بود.

 

به خود بهترتان فرصت بدهید
یکی از بدترین ترس ها، ترس از تالش برای انجام دادن یک کار است. این ترس، 

البته  ندارد.  فایده  دیگری  نرسید، هیچ  به هدفتان  باعث می شود شما  اینکه  جز 

همیشه احتمال شکست هست؛ ولی اگر به جای یک جا نشستن، برای رسیدن به 

چیزی تالش کنید، احتمال موفقیت تان بیشتر خواهد بود. سخت کوشی آهن ربای 

جذب ایده های نو است و بیکاری و سکون، فقط انرژی های منفی را جذب می کنند.

 

هر چه بیشتر یاد می گیرید، بیشتر می فهمید که نمی دانید
هیچ وقت فکر نکنید عالمه  دهر هستید. اول اینکه دانستن همه  چیز، امکان پذیر 

نیست و دوم اینکه، این دانستن همه  چیز نه برای شما و نه برای دیگران هیچ 
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لذتی ندارد و سوم اینکه شما اگر همه چیز را بدانید فرصت ماجراجویی های زیادی 

را از دست خواهید داد. پس یادتان باشد که با گسترش افق هایتان، فکرهای بزرگ 

داشته باشید و هم زمان ارزشتان را باال ببرید. موفقیت های چشمگیر، این گونه به 

وجود می آیند.

با ترس هایتان روبه رو شوید
برخورد  ترس یک  کند.  نفوذ  زندگیتان  از بخش های  به هیچ کدام  ترس  نگذارید 

و  کنید  شناسایی  را سریع  ترس هایتان  است.  منفی  احساس  یک  و  شکست آور 

و  به خود  ایمان  رفتار حل مسئله،  آن  به جای  و  بردارید  را  ترس  ببرید.  بین  از 

با  از روی قدرت  سخت کوشی را بگذارید. این فرمول را به کار گیرید و آن وقت 

مسائل برخورد خواهید کرد نه از روی ترس و این یعنی پیروزی.

 

تخیل: کلید دستیابی به درک مالی
خیلی از مردم قوه  تخیل دارند؛ ولی از آنجا که نمی توانند به واقعیت تبدیلش کنند، 

تخیلشان کارآیی زیادی برای آن ها ندارد. من قابلیت اجرایی تخیالتم را دارم. برای 

این کار، باید اول از اینکه پایه ای برای شروع دارید، مطمئن شوید و بعد، کار با 

تخیالتتان را شروع کنید. تخیل و شفافیت، به این صورت، کنار هم قرار می گیرند 

و نتایجی که از آن ها می گیرید، چشمگیر خواهد بود.

از موفقیت تان به دیگران بگویید
باشید. همان طور که مارک  بهترین دوست خودتان  بتوانید  خیلی مهم است که 

تواین هم گفته است از رضایت نفس لذت ببرید. مردم معموال از کم ارزش بودن 

موفقیت هایتان و کوچک نشان دادن آرزوهایتان لذت می برند. اگر اعتماد به نفستان 

پا برجا باشد، حرف های آن ها اصال اذیت تان نمی کند؛ چون واقعیِت ذاِت سطحِی 

آن آدم ها را خواهید شناخت. منتقدان از کارشان لذت می برند و این مهم نیست؛ 

چون اگر شما هم باهوش باشید، به همان اندازه از کارتان لذت می برید. به این 
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نکته توجه کنید: اگر خودتان راجع به خودتان حرف های خوب نزنید، توقع دارید 

چه کس دیگری این کار را بکند؟

 

کارآمدی
کارآمدی، استفاده موثر از زمان است. یاد بگیرید که خودتان را همیشه رصد کنید 

برای  راه محشری  زمان بندی،  گذاشته اید.  کار  یک  برای  وقت  که چقدر  ببینید  و 

اگر  بیفتد و حرکاتش به بهترین شیوه تنظیم شود.  این است که مغزتان به کار 

می خواهید پولدار شوید، دو نکته کلیدی اش صبر و کارآمدی است: در کاری که 

انجام می دهید صبر و مداومت داشته باشید و هم زمان سعی کنید به کارآمدی 

برسید. ترکیب این دو تا برای من که خیلی خوب جواب داده است.
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