Napoleon Hill – Think & Grow Rich
Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.
Hieronder volgt de samenvatting van het baanbrekende boek van Napoleon Hill wat mee aan
de grondslag lag van The Secret en de opkomst van de vele Law of Attraction goeroe’s. Het
boek werd al in 1937 geschreven en is ondertussen een basiswerk geworden voor iedereen die
succesvol door het leven wil gaan. De insteek is erg Amerikaans met de nadruk vooral op geld
verdienen, maar de principes kunnen niet alleen op financieel vlak, maar op alle gebieden van
het leven toegepast worden. Enkele toversleutels zijn: precies weten wat je wilt, doelen stellen
en volharding.
Hier kun je de Engelse versie van het boek gratis downloaden (248 pagina’s – 1 MB):
http://www.rivendellvillage.org/TGR_Original.pdf.
Op YouTube staat een filmopname waarin Napoleon Hill het stappenplan samenvat:
http://tribe-of-love.blogspot.be/2011/03/napoleon-hill-secret-law-of.html
De ‘geheimen’ in het boek zijn geïnspireerd op de magische formule die Andrew Carnegie
groot succes en miljoenen dollars bracht en ze zijn in staat om ook jouw leven compleet te
veranderen wanneer je de technieken consequent toepast. Het is mogelijk alles te hebben wat
je wilt in het leven en onderstaand stappenplan bevat de magische formule om je dromen te
manifesteren.
De voorloper van het Napoleon Hill boek en de oorsprong van The Secret is een klein boekje
van Wallace Wattles uit 1910: ‘The Science Of Getting Rich’.
De Engelse versie kun je hier gratis downloaden (80 pagina’s – 547 kB):
http://www.rivendellvillage.org/ScienceOfGettingRich.pdf
Een Nederlandse vertaling is hier on line te lezen: http://www.absolute1.net/wattned.html
En hieronder staat een erg korte samenvatting van dit belangrijke werkje.
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De Wetenschap van Aantrekking van Rijkdom.
Er is een denkende energie waaruit alles is gemaakt en welke, in zijn oorspronkelijke
toestand, alle ruimtes van het universum doordringt, doorkruist en vult.
In deze bron brengt een gedachte datgene voort wat door de gedachte werd voorgesteld.
De mens kan iets vorm geven in zijn gedachten, en door zijn gedachten af te stemmen op deze
vormloze bron, kan hij datgene waaraan hij denkt tot stand brengen.
Om dit te kunnen doen, moet de mens overgaan van het wedijverende naar het scheppende
niveau. Anders kan hij niet in harmonie zijn met de Vormloze Intelligentie, die in wezen altijd
scheppend en nooit wedijverend is.
De mens kan volledig in één lijn komen met de Vormloze Bron door middel van een
levendige en oprechte dankbaarheid voor de zegeningen die hem geschonken worden.
Dankbaarheid verbindt de geest van de mens met de intelligentie van de Bron, zodat de
gedachten van de mens ontvangen worden door het Vormloze. De mens kan enkel op het
scheppende niveau blijven door zich met de Vormloze Intelligentie te verenigen door middel
van een diep en voortdurend gevoel van dankbaarheid.
De mens moet een helder en duidelijk bepaald mentaal beeld vormen van hetgeen hij graag
wil hebben, wil doen of wil worden. En hij moet dit mentale beeld in zijn gedachten
vasthouden, terwijl hij een diepe dankbaarheid voelt voor de Hogere Macht dat al zijn
verlangens worden vervuld. De mens die rijkdom wenst aan te trekken moet zijn vrije tijd
besteden aan het nadenken over zijn beeld, in oprechte dankzegging dat het als werkelijkheid
aan hem wordt gegeven. Er kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk het is om
geregeld het mentale beeld te overdenken, gekoppeld aan een rotsvast vertrouwen en
toegewijde dankbaarheid. Op deze wijze wordt het beeld afgestemd op het Vormloze en
worden de scheppende krachten in werking gezet.
De scheppende energie werkt via de gevestigde kanalen van natuurlijke groei en de industriële
en sociale orde. Alles wat hij in zijn mentale beeld vasthoudt, zal beslist tot die mens gebracht
worden die bovenstaande instructies opvolgt en wiens geloof niet wankelt. Al wat hij wenst
zal via de wegen van gevestigde handel tot hem komen.
Om het zijne te ontvangen wanneer het tot hem komt, moet de mens actie ondernemen. En die
actie moet uit meer bestaan dan alleen zijn normale werk. Hij moet het doel om rijkdom aan
te trekken voor ogen houden – de verwerkelijking van zijn mentale beeld. En hij moet elke
dag alles doen wat mogelijk is om op die dag te doen en er voor zorgen dat hij elke
afzonderlijke actie op een succesvolle wijze onderneemt. Hij moet iedereen meer in
gebruikswaarde geven dan dat hij in geldwaarde ontvangt, zodat elke transactie méér leven
voortbrengt. En zo heeft hij de gedachte van vooruitgang voor ogen wanneer hij het idee van
groei communiceert met iedereen met wie hij in contact komt.
Degenen die voorgaande instructies uitvoeren zullen beslist rijkdom aantrekken. En de
rijkdom die ze ontvangen zal in exacte verhouding staan tot de scherpte van hun beeld, de
mate van hun vastberaden doelgerichtheid, de stevigheid van hun geloof en de diepte van hun
dankbaarheid.
There is a science of getting rich, and it is an exact science, like algebra or arithmetic.
There are certain laws which govern the process of acquiring riches,
and once these laws are learned and obeyed by anyone,
that person will get rich with mathematical certainty.
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Een ander belangrijk boekje is ‘James Allen – Zoals een mens denkt’ waarin gesteld wordt dat
elke conditie en omstandigheid in het leven van een mens rechtstreeks in verband staat met de
wijze waarop de denkgeest (al dan niet bewust) gebruikt wordt. Eenvoudig gezegd brengen
positieve gedachten ook positieve ervaringen op het levenspad, terwijl negatieve gedachten de
mens in een negatieve creatiespiraal voeren.
Fragment uit het boek: ‘De geest van een mens kan vergeleken worden met een tuin, die
verstandig onderhouden kan worden of die men wild kan laten worden. Maar of het nu
onderhouden is of verwaarloosd, het moet en het zal groeien. Als er geen nuttige zaden in
geplaatst worden, dan zal een overvloed aan nutteloze onkruidzaden erin terecht komen en hun
eigen soort blijven voortbrengen.
Net zoals een tuinier zijn grond cultiveert, het vrij houdt van onkruid en er de bloemen en
vruchten plant die hij wenst, zo kan een mens de tuin van zijn geest onderhouden. Hij kan al de
verkeerde, nutteloze en onzuivere gedachten wieden en de bloemen en vruchten van juiste, nuttige
en zuivere gedachten tot in de perfectie kweken. Door dit proces te volgen, ontdekt een mens
vroeger of later dat hij de meesterhovenier van zijn ziel is, de regisseur van zijn leven. Ook
onthult hij in zichzelf de denkfouten en begrijpt met toenemende precisie hoe de gedachtekrachten
en geestelijke elementen werken in het vormen van karakter, omstandigheden en bestemming.’
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Samenvatting van het Napoleon Hill Stappenplan
~ Stap 1: Definieer je doel ~
Alles wat de mens creëert of verwerft, begint altijd met een verlangen, een wens die in de
werkplaats van de eigen verbeelding een reis maakt van abstract idee naar concrete
werkelijkheid. Daarom is het opmaken van een duidelijk en praktisch plan een cruciale stap
(stap 3).
• Omschrijf duidelijk wat je doel is, wat je het liefste wenst, wat je het meeste verlangt in
het leven, wat je associeert met succes, wat je grootste droom is, wat je wil bereiken,…
en schrijf dit op, bvb. op de eerste pagina van een notitieboekje.
• Noteer op de tweede pagina wat je allemaal van plan bent in ruil te geven om je droom
te bereiken (bvb. geld, tijd, energie, discipline, enz. ). De rest van het boekje kun je
gebruiken om het stappenplan en de behaalde resultaten bij te houden.
• Leer beide verklaringen uit het hoofd en zeg ze dagelijks minstens 12 keer luidop,
gevolgd door een dankzegging.
• Wees en voel je dankbaar met wat je nu reeds hebt en met wat je in de toekomst zult
ontvangen/materialiseren. Je bent nu al blij omdat je weet dat het zeker zal gebeuren.
• Dit is de dankzegging die Napoleon Hill gebruikt: “O, Goddelijke Voorzienigheid, ik
vraag niet om meer rijkdom, maar om meer wijsheid waarmee ik verstandiger gebruik
maak van de rijkdom die u mij gaf bij de geboorte, die bestaat in de macht van controle
en het beheersen van mijn eigen geest voor de doeleinden die ik wil.”
• Doe deze eerste stap NU, stel het niet uit, want dan komt het er niet van.
• Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=9d8RAVenH7A

~ Stap 2 : Start een bondgenootschap ~
Verbind jezelf met zoveel mensen als nodig is om je droom/verlangen te realiseren. Deze stap
is absoluut noodzakelijk, verwaarloos hem niet. Bedenk ook vooraf wat de bondgenoten in
ruil voor hun medewerking zullen ontvangen (dit hoeft geen geld te zijn). Niemand werkt
namelijk gedurende lange tijd voor niks. Kom minimaal 2 keer per week samen (liefst meer)
met dit ‘master mind’ groepje tot jullie samen alle noodzakelijke plannen tot realisatie van de
droom besproken en geperfectioneerd hebben. Betracht ten allen tijde perfecte harmonie

www.rivendellvillage.org

4

Think & Grow Rich

tussen jezelf en de bondgenoten in het groepje. Zonder harmonie in de master mind groep zal
de realisatie van de droom gegarandeerd falen.
• Twee of meer personen beslissen om in perfecte harmonie samen te werken met de
bedoeling een vooraf vastgesteld doel te bereiken.
• Deze stap laat toe de talenten, de kennis, de middelen en de energie van anderen te
gebruiken om je eigen droom (of die van een groep) te realiseren. Op die manier kun je
in 1 jaar meer bereiken dan in een heel mensenleven. De som is altijd meer dan de
delen.
• Het is van belang om samen te werken in harmonie en vriendschap en iedereen te laten
delen in het succes van het project. Iedereen heeft er belang bij dat het project slaagt.
• Denk na en besluit waar je de komende 3 jaar mee bezig wilt zijn en wat je wilt
bereiken. Beslis hoeveel geld je wilt verdienen (de komende 3 jaar) en hoe je dat wilt
klaarspelen. In het geval geld niet jouw belangrijkste droom is, kies dan een ander doel.
• Start een bondgenootschap met iemand (of meerdere personen) uit je familie of
vriendenkring die je kan/kunnen helpen om jouw (of jullie) doel(en) te bereiken.
• Alles heeft zijn prijs en je moet bereid zijn die te betalen. Dit stappenplan doorlopen en
toepassen is bvb. al een prijs, maar ook tijdens de hele realisatie van het project dient
de energie in evenwicht te blijven. Voor wat, hoort wat.
• Kom 2 maal per week samen om de creatie van de droom te bespreken en de
manifestatie in goede banen te leiden. Om overeenstemming te bereiken over plannen
en stappen, kan de consensus methode gebruikt worden. Bij consensus dient iedereen
akkoord te zijn vooraleer een beslissing genomen wordt.
• Zorg voor een positieve instelling en een aangename persoonlijkheid. Wees charmant,
vriendelijk en eerlijk. Een negatieve houding leidt alleen maar tot mislukkingen.
• Succes komt wanneer je ook anderen laat delen in dit succes en hen helpt om ook hun
eigen doelen te bereiken, en doe dit zonder kwaad te doen, te manipuleren of te
benadelen.
• De enige beperking is diegene die jij jezelf oplegt en die je aanvaard in je gedachten.
• Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=xokVcE30duE#t=32
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~ Stap 3: Maak een waterdicht plan ~
Houd ook in gedachten dat je bezig bent met een onderneming die van het hoogste belang is
voor jou (namelijk de manifestatie van je diepste verlangen en je grootste droom). Om zeker
te zijn van succes dien je plannen te maken die perfect en zonder fouten zijn.
Alle succesvolle personen in de wereld werken samen met anderen. Ze gebruiken voortdurend
de ervaring, opleiding, kennis, vaardigheden en verbeelding van anderen tot voordeel van
zichzelf en van de groep. Want geen enkel individu bezit alleen voldoende ervaring, wijsheid,
kennis en capaciteiten om succes te verzekeren.
Ieder plan en elke volgende stap in het creatieproces dient samen met de bondgenoten van
jouw master mind groepje besproken te worden. Een idee of plan mag uiteraard wel van jou
afkomstig zijn, maar zie toe dat jouw plan of idee door iedereen wordt gecontroleerd en
goedgekeurd.
Wanneer plan A niet werkt of mislukt, vervang het dan door plan B. Als ook dat niet
succesvol blijkt, maak dan een volgend plan, en doe dit zo vaak als nodig is, tot je een plan
bedenkt dat wel succes brengt. Dit is waar de meesten afhaken en mislukken. Ze hebben niet
de nodige wilskracht en volharding om zolang vol te houden tot het lukt.
Zelfs de slimste mens kan niet slagen zonder een weldoordacht, praktisch en werkbaar plan.
Hou dit in gedachten en weet dat het mislukken van je plannen nooit een definitieve nederlaag
betekent. Het betekent alleen maar dat de plannen niet goed genoeg waren. Begin opnieuw,
bedenk nieuwe en betere plannen. Thomas Edison mislukte 10.000 keer tot hij de elektrische
gloeilamp perfectioneerde en succes boekte.
Een (tijdelijke) nederlaag kan maar één ding betekenen, de zekerheid dat er iets mis is met
jouw plan. Miljoenen mensen ervaren ellende en armoede in hun leven, gewoon omdat ze niet
over een goed, gezond en sterk plan beschikken om fortuin te vergaren of voorspoed te
bereiken. Henry Ford bvb. vergaarde een fortuin, niet vanwege zijn superieure geest, maar
omdat hij een goed plan bedacht en vervolgens alle nodige stappen ondernam om zijn plan uit
te voeren. Duizenden mensen, elk met een veel betere opleiding dan Ford, leefden toen in
armoede, omdat zij niet het juiste plan bezaten om welvaart te verkrijgen. Wat je uiteindelijk
bereikt, kan nooit groter zijn dan de kwaliteit van je plannen en het doorzettingsvermogen dat
je hebt om bij iedere nederlaag op te staan en verder te doen.
Niemand is verslagen, tot hij zelf besluit om op te geven. Gebruik dus elke nederlaag om een
nog beter plan te ontwikkelen en om te leren van de gemaakte fouten. Ieder succesvol persoon
heeft eerst vele nederlagen moeten verwerken voor hij tot succes kwam. Kies bij het
samenstellen van het bondgenootschap net die mensen uit die niet opgeven en na elke
mislukking of nederlaag terug rechtstaan en verder gaan.
‘Een winnaar geeft nooit op. Een opgever wint nooit.
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~ Stap 4: Doe altijd iets extra ~
•

•

•

Dit is de Engelstalige formule: quality of service + quantity of service + mental
attitude = success. Met andere woorden: de kwaliteit van je product of dienst + de
hoeveelheid service die je levert + je mentale instelling leiden automatisch tot succes.
Je best doen, is goed; maar iets extra’s doen, is nog veel beter. Geef alles wat je kunt
geven, engageer je voor 200%. (Go the extra mile).
Er zijn heel wat voordelen aan verbonden wanneer je telkens een extra inspanning en
een goede service levert en je volledig inzet. Maak er een gewoonte van, want:
o Er komen mensen op je pad die je nieuwe kansen kunnen bieden en je trekt
nieuwe mogelijkheden aan. Nieuwe deuren openen zich.
o Alles wat je investeert in iets krijg je veelvuldig terug.
o Het leveren van kwaliteit en goede diensten maakt je onmisbaar of
onvervangbaar, waardoor je jouw eigen prijs kunt bepalen.
o Door telkens iets extra’s te doen, wordt je een expert in wat je doet/presteert, wat
ook weer nieuwe deuren opent.
o Als je in loondienst werkt, zal het feit dat jij je meer inzet dan anderen er voor
zorgen dat je de voorkeur verdient boven collega’s (bvb. bij reorganisatie). Men
kiest voor jou omdat je meer doet dan de anderen.
o Door op een vriendelijke manier telkens wat meer te doen voor mensen, verbetert
je persoonlijkheid en wordt je meer geliefd.
o Door steeds te zoeken naar manieren om een perfecte service te leveren,
ontwikkel je een scherpe en alerte verbeeldingskracht.
o Het inspireert je om eigen initiatief te nemen in plaats van te wachten op anderen
(een goede gewoonte die de eerste stap is naar leiderschap).
o Je zelfvertrouwen wordt groter en de angst voor kritiek van anderen vermindert.
o Het helpt je af van de destructieve gewoonte om dingen en projecten telkens uit te
stellen. En uitstellen is de belangrijkste oorzaak van alle mislukkingen.
o Altijd je best doen, inspireert andere mensen om jouw integriteit te respecteren.
o Het helpt je bij het vaststellen van je doelen (wat het startpunt is bij ieder project)
en het schenkt zin aan je leven wanneer je weet wat je wilt bereiken.
o Door je telkens volledig in te zetten, verkrijg je een goede basis om promotie of
opslag te verwerven of om een goede prijs voor je product of dienst te krijgen.
o Je volledig inzetten kan ook binnen het bondgenootschap (stap 2).
Wanneer je niet in de positie of situatie bent om iets extra’s te kunnen of te mogen
doen, verander dan je positie en biedt je diensten of producten aan in een sector waar
het wel loont om iets extra’s te doen.
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•

•

Oefening: doe zeven dagen lang iets extra’s voor iemand bvb. in je werkomgeving
(op een vriendelijke en open manier), zonder iets terug te verwachten en zie wat er
op die manier verandert in de dagelijkse omgang en de energie op het werk.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=OxFUZ4LqlDU

~ Stap 5: Geloof en vertrouwen ~
•

•

•
•

•

Toegepast vertrouwen of toegepast geloof is een mentale instelling waarin je de
denkgeest vrij kunt maken van alle twijfels en angsten. Daarna kun je de denkgeest
uitsluitend richten op het bereiken van je doelen. Je verwerft controle over je
gedachten en focust die op de realisatie van je droom. Het is een vermogen wat wij
allemaal reeds bezitten omdat het eigen is aan de mens.
Wie er in slaagt zijn denkgeest te controleren en zijn gedachten eenduidig te richten,
verwerft de 6 vormen van rijkdom:
o Een goede gezondheid
o Een vredevolle gemoedsrust
o Doen wat je graag doet en wat je zelf kiest (als job of bezigheid)
o Vrij zijn van angsten en zorgen
o Een positieve mentale instelling
o Materiële en financiële rijkdom (volgens eigen wens)
Geloof en/of vertrouwen is een krachtig vermogen en kan op 2 manieren ingezet
worden: positief of negatief.
De negatieve manier is voortdurend lopen piekeren en zich zorgen maken en
gedachten toelaten over wat verkeerd loopt, over mislukkingen en problemen, over
gebrek en tekort, over armoede en ziekte,…Men focust vooral op wat men NIET
wenst. Dit is wat de meeste mensen doen en daarom zitten de meeste mensen vast in
een onbevredigend en ongelukkig leven. Het is in feite onbegrijpelijk dat de meeste
mensen hun krachtige denkgeest gebruiken om vooral dingen te manifesteren die ze
niet wensen!
De positieve manier is controle nemen over je denkgeest en die bewust te richten op
de verwerving van de 6 bovenstaande rijkdommen. Op die manier zul je deze
aantrekken in je leven, want je krijgt hetgeen waar je op focust omdat gedachten
magnetische krachten zijn.
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•

•

•

•
•

•

•

Het grote verschil tussen een succesvol persoon en een mislukking is het feit dat
succesvolle mensen hun vermogen tot geloof en vertrouwen altijd positief gebruiken.
Zij zien de volledige donut, terwijl falende mensen enkel het gat in de donut zien.
Voor hen is het glas altijd halfleeg.
De experimenten van Thomas Edison mislukten 10.000 keer voor hij de gloeilamp
uitvond. Hij faalde dus voortdurend maar gaf nooit op en bleef geloven in zijn
droom… tot succes onvermijdelijk het resultaat was.
Misschien heb jij ook een idee, een droom, een inzicht,…maar mis je het
zelfvertrouwen en het geloof in je eigen kunnen om jouw idee te realiseren. Verander
deze overtuiging en begin te geloven in je droom. Je dient te handelen en te denken
alsof falen onmogelijk is.
Je wordt geboren met de volledige controle over je denkgeest. Richt de denkgeest op
wat je wenst en stop de gedachten over wat je niet wenst.
Dit zijn 6 richtlijnen:
o Weet wat je wilt en geloof rotsvast dat je het kunt en zal krijgen.
o Spreek en uit dagelijks vele malen je dankbaarheid om wat je nu reeds hebt en om
wat je in de toekomst zult ontvangen – het bezit begint in je denkgeest.
o Wees alert voor inspiraties en ingevingen van binnenuit. Wacht niet. Handel op
eigen initiatief. Toegepast geloof heeft geen nut zonder actie.
o Bedenk bij iedere nederlaag en tegenslag dat je vele malen zult getest worden
voordat jouw geloof bekroond wordt met een overwinning. Elke ‘nederlaag’ is
telkens een uitdaging om opnieuw te proberen en te leren van de fouten.
o Een brandend verlangen is het startpunt tot toegepast geloof. Wees vastberaden.
Geloof en voer uit en blijf volhouden na iedere tegenslag.
o Wanneer er twijfel komt, onthoud dan: ‘Wat iemand gelooft, zal ook gebeuren’.
Geloof en vertrouwen is niet iets wat we dienen te verwerven. Het is een aangeboren
vermogen. Maar we gebruiken het vaak verkeerd en onbewust om dingen te
manifesteren die we niet wensen. Geloof of vertrouwen brengt niet rechtstreeks wat
je wenst, maar werkt als een gids om je te tonen op welke manier je wel krijgt wat je
wenst.
Geloof en je zult ontvangen.

~ Stap 6: Een aangename persoonlijkheid ~
•
•

Jouw persoonlijkheid en karakter zal ofwel mensen aantrekken, ofwel mensen
afstoten en dat betekent dus ofwel succes, ofwel mislukking.
Dit zijn enkele kwaliteiten van een aangename persoonlijkheid:
o Een positieve mentale instelling.
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Flexibel gedrag en een groot aanpassingsvermogen.
De gave om je enthousiasme te controleren en er richting aan te geven.
Oprechtheid en eerlijkheid.
Dit zijn enkele negatieve gewoontes die een aangename persoonlijkheid in de weg
staan:
o Opdringerigheid in gesprekken.
o Sarcasme en kritiek.
o IJdelheid.
o Onverschilligheid tijdens het luisteren.
o Onnodige of misplaatste complimenten geven.
o De gewoonte om anderen de schuld te geven.
o Het openlijk en rechtstreeks uitdagen van mensen.
o Ongevraagd advies geven.
o Praten over lichamelijke kwalen en persoonlijke zorgen.
o Superioriteit en arrogant gedrag vertonen.
o Afgunst en jaloersheid op diegenen die succesvol zijn.
o Slordigheid in kledij, taalgebruik en voorkomen.
Let op deze negatieve gewoontes en verbeter ze waar nodig. Neem de oorzaken weg
waarom mensen je mijden.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=DiFdKxgpPAU
o
o
o

•

•
•

~ Stap 7: Zelfdiscipline ~
•

Het beheersen van negatieve gewoontes in combinatie met het ontwikkelen van
positieve gewoontes vraagt zelfdiscipline. Dit zijn enkele tips:
o Let op wat je zegt. Denk altijd eerst na voor je spreekt.
o Spreek geen kwaad over anderen, zelfs wanneer ze je ergeren. Wat je uitzendt,
komt naar je terug. Je kunt, als therapie, al je grieven en frustraties opschrijven,
zodat ze uit je eigen systeem zijn, en dan de tekst vernietigen.
o Oefen om je emoties te leren beheersen, vooral de grote 4: liefde, haat, angst en
seks.
o Betracht ook zelfdiscipline in je mentale instelling.
o De emotie van seks is de krachtigste emotie en vraagt discipline en transmutatie
(omzetten in creativiteit).
o Kies gezonde voeding. Vast regelmatig.
o Beoefen ook zelfdiscipline wat betreft religie en politiek. Leven en laten leven.
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Wordt meester van je eigen denkgeest en stuur hem in de richting die jij wilt.
Met volgehouden zelfdiscipline kan een mens alles bereiken (zowel innerlijk als in
de buitenwereld).
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=liBfd0cA2yg
o

•
•

~ Stap 8: Een positieve mentale instelling ~
•

Een positieve mentale instelling kan alle obstakels wegnemen op het pad naar succes
en het bereiken van je droom. Dit zijn enkele tips om ten allen tijde een positieve
instelling aan te leren en te behouden:
o Pas je mentale instelling aan volgens de houding en de problemen van andere
mensen. Met andere woorden: beoefen inlevingsvermogen of empathie. Maar het
is ook niet de bedoeling dat problemen van anderen jouw gedachtegang en leven
beheersen.
o Wees altijd positief ingesteld. Begin de dag met positieve gedachten en hou dit
vol gedurende de dag. Elke dag opnieuw.
o Leer jezelf te verkopen door cruciale vragen te stellen aan andere mensen.
Discussieer niet over onbelangrijke dingen.
o Beoefen lachen en humor wanneer je kwaad wordt. Begin de dag met 1 minuut
hartelijk lachen. Lach vaak gedurende de dag. Lachen stimuleert de aanmaak van
gelukshormonen en verandert de energie in lichaam en geest.
o Begin elke dag met dankbaarheid te uiten voor tegenslagen en mislukkingen, want
zij hebben je gemaakt tot wat je nu bent. Zoek in iedere tegenslag naar de kansen
en voordelen die er zijn. Spreek veelvuldig je dankbaarheid uit voor de
zegeningen die je elke dag ontvangt.
o Concentreer je op de (positieve) dingen die je wél kunt doen in plaats van te
piekeren. Er is altijd iets wat je dadelijk kan doen en wat je (vooruit) helpt.
o Leer om alle onprettige omstandigheden om te buigen naar directe acties die een
positieve uitwerking hebben. Maak hier een vaste gewoonte van. Bvb. bij
frustratie, ergernis en andere negatieve emoties; doe iets wat je leuk vind, wat
energie brengt, wat je graag doet, al is het maar 5 minuten (een hobby of een
belangrijk doel in je leven).
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Realiseer je dat alle omstandigheden en ervaringen, zowel de aangename als de
onaangename, een voordeel kunnen zijn en een positieve uitwerking kunnen
hebben. Strijd en tegenslag maken je sterker.
o Beschouw het leven als een altijd durend leerproces. Elke ervaring, zowel de
prettige als de onprettige, schenken wijsheid en inzicht. Zoek in iedere ervaring
naar het geschenk wat er in verborgen zit.
o Zelfontwikkeling of zelfontplooiing zorgt ervoor dat je meer openstaat voor
anderen en vrijgevig kunt zijn.
o Wees elke dag dankbaar voor het feit dat jij de controle hebt over je denkgeest. En
vraag leiding en inspiratie van hogerhand zodat je jouw denkgeest verstandig en
ten goede mag gebruiken.
o Benadruk dagelijks de goede kwaliteiten van je huisgenoten of collega’s en spreek
niet over hun negatieve kanten.
o Accepteer terechte kritiek over jezelf als waardevolle inzichten om jezelf te
ontwikkelen en te verbeteren.
o Accepteer niets wat je niet verlangt. Richt je op de dingen die je wel wilt en
verlangt.
o Er zijn twee soorten omstandigheden: degene waar je wel iets aan kunt doen en
degene waar je niets aan kunt doen. Kies ervoor om je geen zorgen te maken over
de dingen waar je niets kunt aan doen. En verander de omstandigheden waar je
wel iets kunt aan doen en waar je niet tevreden over bent.
o Hou je gedachten ten allen tijde gericht op wat je wilt, op je grootste verlangen,
op je belangrijkste doel,…zodat je geen tijd meer hebt om te denken aan wat je
niet wilt.
o Wanneer je zelfmedelijden voelt, zoek dan naar iemand die het slechter heeft dan
jij en probeer hem te helpen. Wat je voor een ander doet, doe je uiteindelijk voor
jezelf.
o Kies een rolmodel waar je kunt naar opkijken, een persoon die inspirerend en
succesvol is, die bereikt heeft wat jij ook wilt bereiken,…en leer van hem en van
de weg die hij afgelegd heeft om zijn doel te bereiken.
o Spreek met een prettige, vriendelijke, muzikale stem. De stem is, net als de ogen,
een toegang tot de ziel.
o Schrijf deze zin voluit om je er vaak aan te herinneren: ‘Alles wat mijn denkgeest
zich voorstelt en gelooft, kan mijn denkgeest bereiken.’ Of anders gezegd: ‘Alles
wat ik denk dat mogelijk is, is ook
o +mogelijk.’
Jij bent de enige die kan zorgen voor een positieve mentale instelling bij jezelf.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=RK1SsKfrE1s
o

•
•
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~ Stap 9: Enthousiasme ~
•

•

•
•

•
•

•
•

Enthousiasme is wellicht de grootste kracht die energie aan je droom kan geven.
Wees dus zo enthousiast mogelijk. Kennis is macht, wordt gezegd. Maar dat is
slechts de halve waarheid. Kennis wordt pas macht wanneer men in actie komt en die
kennis gebruikt om een vooropgesteld doel te bereiken. Met enthousiasme kunnen
we onze kennis, talenten en middelen inzetten om iets te bereiken. Enthousiasme is
het vuur onder de creatieve vermogens van de mens.
De denkgeest is als een radiostation die golven (of gedachtevibraties) uitzendt en
ontvangt. Enthousiasme verhoogt de frequentie van je gedachten zodat ze sneller
effect hebben. Enthousiasme is besmettelijk en beïnvloedt iedereen (bewust of
onbewust) die in zo’n gedachteveld terechtkomt. Enkele tips:
o Wees altijd enthousiast. De ander voelt dat je blij bent om met hem te praten.
o Geef een stevige handdruk met een lichte ‘knijp’.
o Begin een gesprek over een onderwerp waar de ander (ook) interesse voor toont.
o Volg een gesprek met aandacht door het stellen van vragen.
o De beste manier om jezelf aan anderen te verkopen, is anderen eerst aan jezelf
verkopen.
Enthousiasme maakt deel uit van een positieve mentale instelling (stap 8).
Een oefening om enthousiasme aan te leren is om elke dag 10 minuten hardop te
lezen met volle overtuiging en enthousiasme. Je kunt ook oefenen met vrienden,
familie en collega’s telkens wanneer je met hen communiceert. Maak een lijst van
dingen die je leuk vindt en met enthousiasme kunt doen.
Affirmaties en gebeden werken veel krachtiger wanneer ze enthousiast worden
uitgesproken.
Enthousiasme is makkelijker wanneer liefde of je grootste verlangen erbij betrokken
zijn. Als er geen motief of drijfveer is, ben je geneigd niet of minder enthousiast te
zijn.
De 3 basis motieven die de wereld beheersen zijn liefde, seks en geld.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=kPv_zWqoAV4
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~ Stap 10: Eigen initiatief ~
‘Er zijn twee soorten mensen die nooit veel bereiken: zij die niet doen wat hen gezegd wordt
en zij die niets anders doen dan wat hen gezegd wordt.’ (Cyrus H. Curtis)
•

•
•

Groot succes is een aaneenrijging van vele kleine acties en initiatieven die op het
eerste zicht weinig indrukwekkend zijn, maar uiteindelijk leiden tot prachtige
resultaten.
De gewoonte om persoonlijk initiatief te nemen, opent vele deuren die anders
gesloten blijven en laat toe te netwerken en de juiste mensen te ontmoeten.
Persoonlijk initiatief is de motor om dromen om te zetten in realiteit. Hieronder
volgen belangrijke kenmerken van mensen die voldoende eigen initiatief tonen wat
hen uiteindelijk, naast de realisatie van hun dromen, ook echt leiderschap brengt.
o Ze hebben een duidelijk doel in hun leven en ook een uitgekiend plan om hun
doel te bereiken.
o Ze begrijpen het grote belang om een bondgenootschap aan te gaan wat hen helpt
om hun doelen te bereiken (stap 2).
o Ze zijn vastberaden en hebben de wilskracht om alle uitdagingen en obstakels te
overwinnen.
o Ze nemen snel en vastberaden beslissingen telkens het noodzakelijk is (en komen
er nauwelijks op terug).
o Ze cultiveren de gewoonte om altijd net iets meer te doen of te geven dan wat
nodig is of waar betaald voor wordt en dit doen ze altijd met een aangename en
positieve mentale instelling (stap 4 en 8).
o Ze nemen altijd de volledige verantwoordelijkheid voor alles wat hen overkomt,
ook voor de dingen die verkeerd gaan.
o Ze zijn in staat vriendelijk gegeven kritiek te aanvaarden en er positief mee om te
gaan om zichzelf te verbeteren.
o Ze kennen de basismotieven die inspirerend werken op elke onderneming en ze
vragen anderen nooit iets te doen zonder degelijke uitleg of zonder hen adequaat
te motiveren.
o Ze geven nooit een mening over iets zonder dat die goed onderbouwd is en zonder
dat ze voldoende over de zaak hebben nagedacht.
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Ze cultiveren de gewoonte om goed te luisteren en enkel iets te zeggen als het van
belang is voor henzelf of voor anderen.
o Ze bezitten een goed observatievermogen, ook voor de kleinste details. Ze kennen
hun werk of onderneming grondig en volledig, van detail tot de grote lijnen.
o Ze vertellen nooit wat er gedaan moet worden zonder dat ze ook duidelijk maken
waarom en hoe iets het beste gedaan kan worden.
o Ze cultiveren de gewoonte om één ding tegelijk te doen.
o Ze communiceren altijd op een positieve wijze met anderen (stap 6 en 8).
o Ze geven altijd direct een antwoord wanneer een vraag wordt gesteld, ook als het
antwoord luidt dat ze het niet weten.
o Ze stellen nooit uit tot morgen wat eigenlijk vorige week al had moeten gedaan
worden.
Niemand zal je vertellen wat je moet doen. Niemand zal je vertellen wat je NIET
moet doen. Jij bent zelf de persoon die voor je eigen succes zorgt. Jij beslist en jij
creëert jouw realiteit. Talm niet en stel niet uit, maar begin gewoon, neem initiatief.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=F_Kummvb1h8
o

•

•

~ Stap 11: Leer van tegenspoed en tegenslagen ~
• Zoek het voordeel of het geschenk in iedere ervaring in jouw leven, zelfs (en misschien
wel nog meer) in de negatieve ervaringen. Kijk terug op je leven en ontdek de
geschenken die verborgen zaten in de moeilijke en pijnlijke ervaringen.
• Je verliest datgene wat je niet gebruikt, dus ook de vermogens van je denkgeest. Je
verwerft de voordelen van iets, enkel en wanneer je het toepast of gebruikt op een
positieve en constructieve manier.
• Onthoud: ‘Niets kan een mislukking worden genoemd totdat jij het accepteert als een
mislukking’.
• Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=mB7q9-JquoQ#t=45
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~ Stap 12: Creativiteit of verbeeldingskracht ~
Verbeeldingskracht is de sleutel om al onze doelen en dromen te verwezenlijken en onze
zielentaak te realiseren. Er zijn twee vormen van creativiteit of verbeeldingskracht
(synthetisch en creatief):
• Synthetische creativiteit bestaat uit het organiseren en samenvoegen van (reeds
bekende) ideeën, feiten en concepten tot een nieuwe combinatie. Want het gebeurt
zelden dat iemand iets volledig nieuws bedenkt, meestal gaat het om een combinatie
van oudere ideeën.
• Creatieve verbeeldingskracht werkt door middel van het zesde zintuig (welke zich in
het onderbewustzijn bevindt). Dit is hoe nieuwe ideeën worden gevormd.
• Onthoud dat de beste ideeën nog moeten worden onthuld. Er is altijd en overal een
overvloed aan unieke ideeën voorradig in het universum voor wie dat wenst.
• Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=Wghwy1Vuxw0

~ Stap 13: Nauwkeurig denken ~
•

Nauwkeurig denken begint bij het leren onderscheid maken tussen feiten en fictie.
Men kan op 2 manieren een onderwerp beredeneren: inductief en deductief.
o Inductief: in dat geval heb je geen glasharde feiten ter beschikking.
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Deductief: hier beschik je wel over de feiten en kun je onderscheid maken tussen
feit en fictie.
Om onderscheid te leren maken tussen een belangrijk en onbelangrijk feit kun je
deze regel gebruiken: een belangrijk feit helpt je op wat voor manier dan ook in het
bereiken van je belangrijkste doel. Alle andere feiten, die je niet vooruit helpen, zijn
onbelangrijk en laat die voor wat ze zijn en geef daar geen energie meer aan.
Oefening: maak een lijst van alle feiten en aandachtspunten waar je gisteren bij
stilgestaan hebt. Aan de ene kant de belangrijke (die je dichter bij je doel/droom
brengen), aan de andere kant de onbelangrijke (die niets toevoegen aan het bereiken
van je droom). Zo krijg je zicht op waar je (denk)energie naar toe gaat gedurende een
dag.
De meeste meningen hebben weinig tot geen waarde omdat ze vaak zijn gebaseerd
op vooroordelen, intolerantie, onnauwkeurige inschattingen (raden), ‘van horen
zeggen’ en onwetendheid. Denk aan de uitspraak van Woodrow Wilson: ‘Ik kan uw
vraag niet beantwoorden omdat ik niet beschik over de feiten waarop ik mijn mening
kan baseren’.
Er is een eenvoudige regel om te voorkomen dat je misleid wordt door anderen.
Wanneer iemand iets beweert dat niet strookt met jouw logica of wat volgens jou niet
klopt, stel dan de simpele vraag: ‘Hoe weet je dat?’ en verzoek de spreker om ofwel
zijn bron of bewijs te onthullen, ofwel om zijn bewering als onjuist te verwerpen.
Hier volgen enkele regels die kunnen helpen om nauwkeurig te denken:
o Aanvaard de mening van anderen nooit als feit of waarheid voordat je weet
waarop die mening is gebaseerd (wat is de bron van die kennis) en voordat je de
nauwkeurigheid van die mening acceptabel vindt.
o Gratis advies is (soms) precies waard wat het kost, namelijk niks.
o Wees dadelijk alert wanneer iemand lasterlijk praat en roddelt over iets of iemand.
Vaak is zijn mening dan gebaseerd op vooroordelen.
o Wanneer je iemand om informatie vraagt, onthul dan niet waarom je die
informatie zoekt om te vermijden dat de gegeven informatie gekleurd wordt enkel
om je te plezieren.
o Vrijwel het meeste wat bestaat in het universum kan worden bewezen. Als er geen
bewijs kan worden aangedragen voor iets, is het voorlopig veiliger om aan te
nemen dat het niet bestaat.
o Waarheid en leugen dragen in zich de stille en onzichtbare kenmerken dat ze waar
of vals zijn. Ontwikkel intuïtieve vermogens om waarheid van leugen te
onderscheiden op basis van deze stelling. Leer waarheid of leugens aan te voelen.
o Ontwikkel de gewoonte om telkens te vragen: ‘ Hoe weet je dat?’ wanneer je
twijfelt indien iets waar of niet waar is.
o Bestudeer jezelf nauwkeurig en je zult ontdekken dat je emoties de grootste
handicap zijn in het proces van nauwkeurig denken. Het is makkelijk om te
geloven wat je wilt geloven … en het is ook wat de meeste mensen doen, helaas
geloven ze hoofdzakelijk de negatieve dingen.
Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=UZgsqrhKkV0
o

•

•

•

•

•

•

www.rivendellvillage.org

17

Think & Grow Rich

~ Stap 14: Gewoonten ~
• Een cruciale kracht die tot verandering en groei leidt, is om (goede en positieve)
gewoonten te cultiveren en te integreren in het dagelijkse leven.
• De kracht der gewoonte heeft een positief en negatief aspect. Gewoonte is negatief
werkzaam als hypnotisch ritme wanneer we onze kracht om de denkgeest te richten
NIET gebruiken om datgene te realiseren wat we echt verlangen. In dat geval vervallen
we in de slechte gewoonte een speelbal te worden van een ongerichte en chaotische
denkgeest. De positieve kant is om er een gewoonte van te maken de denkgeest
uitsluitend te richten op datgene wat we verlangen.
• De wet der gewoonte werkt altijd en kan ingezet worden om onze dromen te
manifesteren of om onszelf te veranderen of, indien we vasthouden aan slechte
gewoonten, leiden tot een middelmatig leven.
• Er is geen tussenweg. Ofwel kiezen we succes, ofwel mislukking. De sleutel is
controle en bezit nemen van je denkgeest en zelf beslissen wat je denkt. Er gebeurt
niets zomaar, alles heeft een oorzaak die vaak te vinden is in onze eigen gedachten.
• Wanneer de denkgeest zich voortdurend richt op een bepaald doel dan komt de wet der
gewoonte in werking en brengt het beoogde doel tot materialisatie.
• Creëer een succes-denkgewoonte waardoor je blijft focussen op je droom en niet
afdwaalt naar futiele en doelloze gedachten.
• Videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=qFeNfVo_NKU
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Act as if it was impossible to fail.

7 belangrijke redenen waarom de manifestatie van een droom niet lukt
Je hebt geen duidelijke doelen uitgestippeld. Zonder het omschrijven van een duidelijk doel
of droom (ofwel op korte termijn, ofwel op lange termijn), is de kans klein om succesvol te
worden.
Je hebt geen ambitie om boven het gemiddelde uit te stijgen. Om succesvol te zijn, dien je
ook de vele kansen te grijpen die zich voordoen en op je pad komen. Je dient bereid te zijn om
af en toe offers te brengen.
Je hebt geen zelfdiscipline. Discipline krijg je door zelfcontrole. Dat wil zeggen dat je
bewust bent van je positieve en negatieve eigenschappen. Zelfcontrole verwerven is één van
de grootste uitdagingen.
Je stelt alles uit. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van falen. Uitstellen wil
zeggen dat je kansen op succes verspilt. Iedereen ‘wacht’ steeds op het juiste moment om
actie te ondernemen. Wacht niet. Het juiste moment bestaat niet.
Je geeft te snel op. Iets beginnen is meestal niet zo moeilijk maar iets volhouden wel. Velen
geven op bij de eerste keer dat er iets fout gaat. Hou vol. Succesvolle mensen falen 100 keer
en geven nooit op. Ze slagen bij poging 101.
Je mist besluitvaardigheid. Succesvolle mensen kunnen snel een beslissing nemen. Ze
twijfelen niet. Als het nodig is, passen ze hun besluiten aan. Niet kunnen besluiten en
uitstelgedrag gaan hand in hand samen. Probeer je bewust te worden van deze negatieve
eigenschappen.
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Je bent te voorzichtig. Mensen die besluitloos omgaan met de kansen op het pad, krijgen
uiteindelijk de overgebleven restjes. Beslis en neem actie. Doe iets met de kansen die je
krijgt.

Leiderschap
Intelligente planning is een essentieel onderdeel bij elke succesvolle onderneming. Alle grote
fortuinen zijn begonnen met de verkoop van persoonlijke diensten, van ideeën of van
goederen. In grote lijnen zijn er 2 soorten mensen in de wereld: leiders en volgelingen. Beslis
van bij het begin tot welke categorie jij wilt behoren, ofwel een leider worden in jouw branche
of kennisgebied ofwel een volger blijven. Het verschil in beloning en rijkdom is enorm. Nu is
het natuurlijk geen schande om een volger te zijn. Aan de andere kant is er vaak weinig eer te
halen om altijd een volgeling te blijven. Veel grote leiders zijn begonnen als volgelingen.
Uiteindelijk werden ze grote leiders precies omdat ze intelligente volgelingen waren. De
persoon die een leider het meest efficiënt kan navolgen, is meestal de persoon die zich het
snelst ontwikkelt tot leiderschap.
Hieronder volgen enkele belangrijkste eigenschappen van leiderschap (en succes in zaken):
• Nooit aflatende moed die gebaseerd is op zelfkennis en op beroepskennis. Geen enkele
volger zal een leider zonder zelfvertrouwen en moed respecteren en lange tijd blijven
volgen.
• Zelfbeheersing. Een persoon die niet in staat is zichzelf te beheersen, zal nooit zelf
gerespecteerd worden. Zelfbeheersing is bewonderenswaardig en zal vele volgelingen
inspireren.
• Een diep gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid zal helpen om een wel verdiend
respect onder de volgelingen te behouden.
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• Besluitvaardigheid. Iemand die over zijn eigen beslissingen twijfelt, toont zich
onzeker en kan anderen niet met succes te leiden.
• Vastberadenheid. Een succesvolle leider plant zijn werk en werkt zijn plannen ook
uit. Een leider die door giswerk zijn bedrijf runt, zonder praktische en concrete
plannen, is als een schip zonder roer, wat vroeg of laat op de rotsen zal lopen.
• De gewoonte om meer te doen dan verwacht wordt. Een goede leider is bereid meer
te doen dan noodzakelijk en meer te doen dan wat gevraagd wordt van de volgelingen.
• Een aangename persoonlijkheid. Een slordig, onzorgvuldig persoon kan nooit een
succesvolle leider worden . Leiderschap vraagt om respect en een charmante
persoonlijkheid is daarbij een belangrijke factor.
• Sympathie en begrip. Een succesvolle leider heeft sympathie voor zijn volgelingen en
heeft voeling met hun kleine en grote problemen.
• Kennis van alle details. Een succesvolle leider kent niet alleen de grote lijnen, maar
ook alle details die bij de positie van leider en bij het bedrijf horen.
• De bereidheid om volledige verantwoordelijkheid te nemen. Een succesvolle leider is
bereid de verantwoordelijkheid te nemen voor de fouten en de tekortkomingen van zijn
volgelingen. Als hij probeert deze verantwoordelijkheid te ontwijken, zal hij geen
leider kunnen blijven. Wanneer een van zijn volgelingen een fout maakt en zich
incompetent toont, dan dient de leider te aanvaarden dat hij zelf gefaald heeft.
• Samenwerking. Een succesvolle leider dient te begrijpen en dit ook aan zijn
volgelingen duidelijk te maken, dat gezamenlijke inspanning de weg naar succes is.
Leiderschap vraagt kracht, en kracht vraagt samenwerking.

Er zijn twee vormen van leiderschap, ofwel met vrije toestemming der volgelingen ofwel
opgelegd door geweld. Veruit de meest effectief vorm is leiderschap met instemming en met
de sympathie van de volgelingen. Leiderschap door geweld en zonder de algemene
goedkeuring der volgelingen kan nooit lang standhouden. De geschiedenis staat bol van de
verhalen van gevallen dictators en koningen die hun met geweld afgedwongen leiderschap
nooit konden volhouden. En nu we een nieuw tijdperk binnen gaan, zijn ook nieuwe vormen
van leiderschap nodig, gebaseerd op onderling respect en samenwerking. De relatie tussen
werknemer en werkgever zal steeds meer evolueren naar partnership en een billijke verdeling
der winsten in plaats van een rijke topklasse en een arme onderklasse. De nieuwe leiders en
ondernemers zullen bovenstaande eigenschappen dienen toe te passen indien zij een
succesvolle business willen uitbouwen.
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Hier volgen de belangrijkste oorzaken van het falen in leiderschap. Het is net zo belangrijk
om te weten wat niet te doen, dan om te weten wat wel werkt.
• Geen organisatietalent bezitten. Efficiënt leiderschap vraagt het vermogen om te
organiseren en om alle details te beheersen. Een echte leider heeft het nooit te druk om
iets te doen wat van hem, in zijn hoedanigheid als leider, verwacht wordt. Wanneer
iemand, een leider of een volger, toegeeft dat hij het te druk heeft om zijn plannen te
wijzigen, of om aandacht te geven aan een noodsituatie, dan bevestigt hij daarmee zijn
inefficiëntie. Een succesvolle leider is altijd meester van alle details die in verband
staan met zijn positie. Dat betekent ook dat hij de gewoonte heeft om bepaalde details
te delegeren naar capabele medewerkers wanneer dat nodig blijkt.
• Geen bereidheid tonen om ‘mindere’ taken uit te voeren. Echt grote leiders zijn bereid
om alles wat zij een ander vragen ook zelf uit te voeren.
• De verwachting hebben dat ze betaald krijgen voor wat ze weten in plaats van vergoed
te worden om wat ze effectief doen met hetgeen ze weten.
• Angst voor concurrentie van volgelingen. Een leider die vreest dat een van zijn
volgelingen zijn positie kan innemen, beperkt de mogelijkheden in zijn bedrijf. Een
goede leider kan door zijn kennis van het werk en het magnetisme van zijn
persoonlijkheid, de efficiëntie van anderen sterk verhogen en hen ertoe bewegen beter
te presteren.
• Gebrek aan verbeeldingskracht waardoor een leider niet in staat is noodsituaties aan te
pakken of plannen te maken om zijn werknemers efficiënt te begeleiden.
• Egoïsme. Een leider die alle eer opstrijkt voor het werk van zijn werknemers zal nooit
lang gerespecteerd worden. Een echte leider eert zijn werknemers voor hun arbeid
omdat hij weet dat de meeste mensen beter presteren wanneer ze aangemoedigd
worden en erkenning krijgen.
• Onmatigheid vernietigt het uithoudingsvermogen.
• Ontrouw. Een leider die niet loyaal is aan zijn medewerkers zal zijn leiderschap
verliezen.
• Een efficiënte leider leidt door aanmoediging van zijn medewerkers en niet door hen
angst aan te jagen. De leider die probeert te imponeren door ‘autoriteit’ valt binnen de
categorie van leiderschap door geweld. Een echte leider verkrijgt respect op een
natuurlijke manier door zijn gedrag, zijn medeleven, begrip, eerlijkheid en zijn kennis
van de job.
• Een goede leider verlangt geen ‘titel’ om het respect van zijn volgelingen te krijgen. De
deuren van zijn kantoor staan altijd open voor iedereen en zijn werkethiek is vrij van
formaliteiten of uiterlijk vertoon.

The very best thing you can do for the whole world is to make the most of yourself.
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