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Deze klassieker en bestseller is 

geschreven in 1960 en actueler 

dan ooit. De inhoud is nog steeds 

toepasbaar!

Het  wereldberoemde   boek  dat  heel  veel  waarde  voor  je  kan  hebben!



�� ���

Napoleon Hill
& W. Clement Stone

Succes
door een

positieve 
instelling



�V V

Succes door een positieve Instelling

Napoleon Hill & W.Clement Stone

Oorspronkelijke titel: Success through a
positive mental attitude

Copyright © by Napoleon Hill Foundation, USA

All Rights reserved
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 

middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Copyright © 2009 voor deze uitgave:
Belfra Publishers for Success BV

The Netherlands
www.succesboeken.nl

email: info@succesboeken.nl
Vertaling: Anne Land

Redactie: Mariska van Daele

�SBN: 9789080396081
NUR: 740

Trefw.: economie, bedrijf algemeen
persoonlijke en financiële ontwikkeling, psychologie, succes

Bijbelse citaten zijn overgenomen uit De Nieuwe Bijbelvertaling, 2001
van het Nederlandse Bijbelgenootschap.

De kracht van het bewustzijn
– jouw bewustzijn –

is grenzeloos!

Succes door een positieve instelling laat je zien hoe je P� kunt gebrui-
ken om de spinnenwebben in je hoofd op te ruimen. Het laat zien hoe 
je je blik op een doel kunt richten en het kunt bereiken door voortdu-
rend nadenken en positieve actie.

�n simpele, rechtdoorzee taal, presenteren de auteurs vijf zelfmoti-
vators die een springplank naar succes vormen… zes stappen naar 
vrolijkheid, een vitale factor in menselijke relaties… en drie manieren 
om je van schuldgevoelens te ontdoen, een bekende blokkade voor 
succes.

Begin nu op je weg naar succes in zaken en in je sociale leven. Lees 
wat anderen hebben gedaan en hoe ze het deden en onthoud dat jij 
het ook kunt!

Succes door een positieve instelling

“… veranderde mijn leven van dat van een meeloper tot dat van een 
koploper. Als je een blijvende winnaar wilt zijn, lees dit boek dan elk 
jaar een keer. �k doe dat en ik leer elke keer weer iets nieuws.”

– Denis Waitley, auteur van
Seeds of greatness4 en Psychology of winning5

Succes door een positieve instelling

“… is een van de tien boeken die de meeste invloed hebben gehad op 
mijn geloof en mijn levensbeschouwing. Het is een eersteklasboek, 
een klassieker… je opleiding is niet compleet zonder de begrippen die 
zo wijs en zo goed in dit boek worden uitgedrukt.”

– Ds. Robert H. Schuller
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Dit boek is opgedragen aan

ANDREW CARNEG�E

wiens motto was:

“Alles in het leven wat het waard is om te hebben,

is het waard om voor te werken.”

En aan

de belangrijkste persoon op aarde

Met alle respect heb ik de vrijheid genomen u te tutoyeren. Dit boek 
is in de mannelijke vorm geschreven. Uiteraard heb ik respect en 
bewondering voor de vrouwelijke lezer van dit boek.

De schrijver

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust niet ver-
taald; ze zijn in het Engels krachtiger dan in het Nederlands.

De uitgever

Voorwoord

De grote Deense filosoof en religieuze denker Sören Kierke-
gaard heeft ooit geschreven: “Een eigenschap van een goed 
boek is dat het boek jou leest.”

Je hebt nu zo’n boek in handen. Een boek dat niet alleen een klas-
sieker is in het veld van persoonlijke ontwikkeling, maar ook dat zeld-
zame vermogen heeft zich te associëren met jouw problemen. Een 
boek dat jouw problemen begrijpt en je vervolgens als een oude wijze 
vriend adviseert hoe je ze kan oplossen.

Toch moet ik je waarschuwen.
Succes door een positieve instelling doet niets voor je. Als je echt je 

leven ten goede wilt veranderen, je bereid bent daar een prijs voor te 
betalen in tijd, denken en inspanning om je doel te bereiken en als je 
jezelf niet voor de gek houdt, dan houd je nu een diamant in handen 
die van het strand met edelstenen geraapt is; een routebeschrijving 
naar een betere toekomst; een waardevolle blauwdruk, die je in staat 
zal stellen je toekomst volledig opnieuw gestalte te geven.

�k spreek uit ervaring. Heel wat jaren geleden heb ik, door mijn eigen 
stommiteiten en fouten, alles verloren wat me dierbaar was: mijn gezin, 
mijn huis en mijn baan.

Zo goed als zonder geld en zonder leiding begon ik te zwerven. Op 
zoek naar mezelf en naar antwoorden die mijn leven draaglijk zouden 
maken. �k bracht veel tijd door in openbare bibliotheken omdat het 
daar gratis en warm was.

�k heb toen alles gelezen van Plato tot Peale op zoek naar die ene 
boodschap die me zou vertellen waar ik de mist in was gegaan en wat 
ik kon doen om de rest van mijn leven te redden.

Uiteindelijk vond ik het antwoord in Succes door een positieve instel-
ling van Napoleon Hill en W. Clement Stone.
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�k heb deze eenvoudige technieken en methodes uit deze klassieker 
nu al vijftien jaar toegepast en ze hebben me vele malen meer rijkdom 
en geluk gebracht dan ik verdien.

Van een straatarme zwerver zonder achtergrond werd ik uiteindelijk 
de directeur van twee bedrijven en de redacteur van het beste tijd-
schrift in zijn soort ter wereld: Success Unlimited.

Ook heb ik zes boeken geschreven en één daarvan, The greatest 
salesman in the world1, is nu het best verkochte boek voor verkopers 
ooit geworden. Het is in veertien talen vertaald en er zijn meer dan drie 
miljoen exemplaren van verkocht.

Geen van deze dingen zou ik hebben bereikt zonder het op dage-
lijkse basis toepassen van de succesprincipes en levensprincipes die 
ik in deze klassieker van Stone en Hill heb gevonden. Als ik dat alle-
maal heb kunnen bereiken terwijl ik met niets ben begonnen, bedenk 
dan wat jij kunt bereiken wanneer je begint met alles wat je al bereikt 
hebt.

We leven in een vreemde snelle wereld. �edere dag staan er nieuwe 
valse profeten op die hun eigen merk geluk en succes verkondigen. En 
net als hoelahoeps en flippo’s zijn ze weer net zo snel verdwenen als 
dat ze gekomen zijn.

Maar wanneer de mist is opgetrokken, zal de waarheid uit het boek 
van Stone en Hill nog steeds duizenden levens veranderen van mensen 
die nog niet eens geboren zijn.

Wil je echt je leven ten goede veranderen? Zo ja, dan kan Succes 
door een positieve instelling het beste zijn wat je ooit is overkomen.

Lees het. Bestudeer het. Lees het opnieuw. Kom dan in actie. Het is 
echt allemaal erg eenvoudig, wanneer je besloten hebt eraan te gaan 
werken.

Er gaan schitterende dingen voor je gebeuren. �k kan het weten.

– Og MandinO
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Introductie

Het grootste geheim van succes is: er is geen geheim. Dat is 
door honderdduizenden mensen ontdekt die dit boek gelezen 
hebben sinds het gepubliceerd is.

De formule voor succes wordt op de volgende pagina’s helder uit-
eengezet. Deze formule is verre van geheim, onbereikbaar of moeilijk 
te begrijpen.

Net als de uiterst succesvolle mensen die je met deze ideeën zijn 
voorgegaan, zul je ontdekken dat er iets wonderlijks met je zal gebeu-
ren als gevolg van het lezen van dit boek; tenminste, als je er klaar 
voor bent.

Je zult lichamelijke, geestelijke en morele gezondheid, geluk, rijk-
dom, of elk ander waardevol doel bereiken, zolang het bereiken ervan 
de wetten van God geen geweld aandoet of je medemens schade 
berokkent.

Omdat deze editie een volledig nieuwe generatie van lezers bereikt, 
is het wellicht zinvol enige achtergrondinformatie te geven over de 
samenwerking van wijlen Dr. Napoleon Hill en mij.

Denk groot & word rijk

�n 1937 was ik de eigenaar en directeur van de Combined Registry 
Company, een landelijke verkooporganisatie voor uitsluitend ongeval-
lenverzekeringen.

Morris Pickus, een bekende topverkoper, verkoopadviseur en spre-
ker, gaf me een boek dat net uitgegeven was, met de titel Denk groot 
& word rijk2 van Napoleon Hill. �k heb het met toenemende interesse 
gelezen, omdat de filosofie die het uitdroeg zo nauw samenviel met 
die van mij. �k werd er in feite zo door gegrepen, dat ik al mijn verko-
pers in de Verenigde Staten een exemplaar toestuurde.
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En Bingo! �k won de hoofdprijs, want ik deed een winstgevende ont-
dekking.

�k had met Denk groot & word rijk2 een stuk gereedschap in handen 
dat mijn verkopers motiveerde zichzelf te motiveren hun verkopen en 
winst te doen toenemen en meer dan dat. Ze creëerden namelijk rijk-
dom door de inspirerende boodschap voor zelfhulp te gebruiken.

Vanaf dat moment was Denk groot & word rijk2 een standaardon-
derdeel van het oriëntatiepakket dat alle nieuwe verkopers in mijn 
organisatie kregen.

�k heb Hill voor het eerst persoonlijk ontmoet in 1951. Hij was toen 
achtenzestig jaar oud en was behoudens een enkele spreekbeurt met 
pensioen gegaan. Hij leefde het leven van een landheer in Glendale, 
Californië.

Het klikte meteen. Ons gesprek mondde uit in een reeks aan ideeën 
en ik drong er bij hem op aan weer actief te worden en zijn carrière van 
motivatietraining en schrijven weer op te pakken.

Hij wilde dat doen op één voorwaarde; dat ik zijn algemeen directeur 
zou zijn. �k stemde daarin toe, hoewel ik als hoofd van een miljoenen-
bedrijf — een internationaal verzekeringsbedrijf — meer dan genoeg te 
doen had.

Het tijdschrift Success, ooit begonnen als een uitgave op paperback-
formaat voor leden van onze ‘PI wetenschap van succes clubs’, was 
een van de eerste resultaten van onze samenwerking. We noemden 
het Success Unlimited toen we het in 1954 hadden opgericht.

Het doel ervan was de leden een mogelijkheid te geven hun motiva-
tie maandelijks op te laden. We waren van mening dat motivatie net 
als een vuurtje is: je moet het continu van nieuwe brandstof voorzien, 
anders zal het uitgaan.

Het idee werkte en ons kleine tijdschrift begon langzamerhand, in de 
loop der jaren, steeds sneller te groeien. We veranderden het naar het 
standaardformaat, maakten de naam korter en voegden pagina’s met 
landelijke advertenties toe, totdat het zich ontwikkelde tot de invloed-
rijke uitgave die het tegenwoordig is.

Ondanks alle veranderingen heeft Success de fundamentele ideeën 
behouden die Hill en ik in het eerste nummer naar voren brachten.

Deze positieve concepten zijn net zo onmisbaar voor de succesvolle 

mensen van deze tijd als ze toen waren. Ze zijn het hart van dit boek.
Het kan ongeloofwaardig lijken voor de lezers die niet bekend zijn 

met de ontwikkeling van de zelfhulpboeken, maar de ideeën in dit 
boek voeren terug op een interview dat Napoleon Hill in 1908 had met 
de grote staalmagnaat, filosoof en filantroop, Andrew Carnegie.

Hill is in 1883 geboren onder armoedige omstandigheden in de 
heuvels van Wise County, Virginia. Hij was gezegend met een kalme, 
geduldige stiefmoeder die hem overhaalde niet zijn ongehoorzame 
neiging te volgen, maar te gaan studeren en zichzelf hoge doelen te 
stellen.

Hij hielp zichzelf door de universiteit heen, door als journalist voor 
kranten en tijdschriften te werken. Hij hoopte dat hij uiteindelijk in staat 
zou zijn rechten te gaan studeren.

Dat veranderde echter toen hij op zekere dag een opdracht kreeg 
Andrew Carnegie een interview af te nemen. Die belangrijke man was 
zo onder de indruk van deze jonge schrijver, dat hij hem bij hem thuis 
uitnodigde.

 Ze bleven, zo goed als zonder onderbreking, drie dagen met elkaar 
optrekken. De oudere man sprak uitgebreid over de levens van de 
grote filosofen en de uitwerking die hun ideeën door de eeuwen heen 
op de beschaving hebben gehad.

Dat maakte een grote indruk op de jonge man die in vervoering 
naar hem luisterde.

Een uitdaging

Andrew Carnegie kende de menselijke natuur. Zijn jonge gast was 
een agressieve extrovert met een hoog energieniveau. Hij had een ‘niet 
kakelen, eieren leggen’-mentaliteit en was een evenwichtig persoon 
waar het z’n doel en z’n emoties betrof.

Dé manier om zo iemand te motiveren is hem uit te dagen. En Car-
negie ontwierp een fascinerende uitdaging voor hem.

“Wat is dat met het klimaat van deze grootse natie dat ik, als vreem-
deling, een bedrijf kan opzetten en rijkdom kan creëren?” vroeg Car-
negie. “Hoe komt het dat iedereen hier succesvol kan worden?”

En voordat Napoleon Hill kon antwoorden, ging hij verder: “�k daag 
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jou uit om twintig jaar van je leven te wijden aan het bestuderen van 
de filosofie achter de Amerikaanse prestatie en met een antwoord te 
komen. Neem je deze uitdaging aan?”

“Ja”, riep Hill uit.
Andrew Carnegie had een obsessie: alles wat het in het leven waard 

is om te hebben, is het waard om voor te werken.
Hij was bereid tijd in de jonge auteur te stoppen om hem te coachen. 

Hij was bereid hem aanbevelingsbrieven te geven voor de opmerke-
lijke mensen van die tijd. En hij was bereid hem alle extra kosten te 
vergoeden, zoals reis- en verblijfkosten, die hij maakte om de onder-
werpen van zijn onderzoek te ontmoeten.

Maar voor de rest was Hill op zichzelf aangewezen en zou hij in zijn 
eigen levensonderhoud moeten voorzien terwijl hij aan dit project 
werkte.

�n de twintig daaropvolgende jaren heeft Hill meer dan vijfhonderd 
succesvolle mensen geïnterviewd. Daaronder waren: Henry Ford, Wil-
liam Wrigley Jr. (kauwgom – red.), John Wanamaker (warenhuizen, 
banken – red.), George Eastman (Kodak – red.), John D. Rockefeller 
(Standard Oil Company – red.), Thomas A. Edison (uitvindingen – 
red.), Theodore Roosevelt (26ste president V.S. – red.), Albert Hubbard 
(schrijver – red.), J. Ogden Armour (voedingsmiddelen – red.), Luther 
Burbank (beroemd plantkundige – red.), Dr. Alexander Graham Bell 
(uitvinder telefoon – red.) en Julius Rosenwald (fabrikant, zakenman, 
weldoener – red.).

Hill voorzag in zijn levensonderhoud door veel van de principes toe 
te passen die hij van Carnegie leerde en van de mannen die hij inter-
viewde.

Uiteindelijk voltooide hij zijn achtdelige werk Law of success3. Deze 
boeken, die wereldwijd herdrukt werden en worden, hebben duizenden 
mensen gemotiveerd om toppresteerders te worden.

Op voorspraak van senator Jennings Randolph werd Hill adviseur 
van twee presidenten van de Verenigde Staten, Woodrow Wilson en 
Franklin Delano Roosevelt. Hij heeft invloed gehad op besluiten die 
een effect hadden op de Amerikaanse geschiedenis.

�n de tijd dat hij met Roosevelt werkte, zeven jaar na de publicatie 
van Law of Success3, begon hij te werken aan het manuscript van 
Denk groot & word rijk2. Het was meteen een bestseller en er is sinds-
dien continu vraag naar.

Miljoenen mensen hebben het gelezen en aan anderen aanbevolen, 
net als ik.

Denk groot & word rijk2 is gestoeld op de basisprincipes van Andrew 
Carnegies filosofie, die door Hill uitgewerkt zijn in Law of Success3.

Wat Hill en ik in dit boek trachten te doen, en ik denk dat we daar in 
geslaagd zijn, is de essentie van beide boeken in een samenhang te 
zetten die het onmiddellijk toegankelijk maakt.

En dan nog wat... Succes door een positieve instelling vertelt je 
precies hoe je de meest prachtige machine die ooit bedacht is, moet 
gebruiken. Een machine die zo fantastisch is dat alleen God hem heeft 
kunnen maken.

Deze machine bestaat uit je hersenen en je zenuwstelsel, een men-
selijke computer waar de elektronische computer van afgeleid is, die 
nooit de menselijke computer zal kunnen evenaren.

Succes door een positieve instelling geeft je de precieze aanwijzin-
gen voor wat je moet doen en hoe je het moet doen om de kracht van 
je onbewuste geest te kunnen gebruiken en je onderbewuste voor jou 
aan het werk te zetten.

Denk even na: is je ooit geleerd hoe je op een bruikbare manier 
je passies, emoties, instincten, neigingen, gevoelens, stemmingen en 
gewoonten in denken en doen, kunt gebruiken, opheffen, controleren 
of harmoniseren?

�s je ooit geleerd hoe je de lat hoog moet leggen en je doelen moet 
bereiken ongeacht de obstakels?

Gefeliciteerd als het antwoord nee is, want je staat op het punt jezelf 
te ontdekken. Je gaat deze dingen leren als je de principes in dit boek 
leest en toepast.

Alleen de resultaten tellen

Elk inspirerend zelfhulpactieboek zou alleen maar beoordeeld 
moeten worden door één onveranderlijke test: resultaten. Dat betekent 
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of het wel of niet de lezer motiveerde om zichzelf te motiveren om tot 
de gewenste actie over te gaan.

Volgens deze norm wordt Succes door een positieve instelling 
beschouwd als een van de meest succesvolle boeken in zijn soort die 
ooit zijn uitgegeven.

Napoleon Hill, die in 1970 is overleden, zag het als zijn grootste ver-
worvenheid. �n de vijfentwintig jaar nadat het voor het eerst in de boek-
winkel lag, zijn er over de miljoen exemplaren gedrukt.

Onze lezers hebben fenomenale resultaten bereikt bij het ten goede 
veranderen van hun leven, bij het dapper omgaan met hun dagelijkse 
problemen en bij het verwezenlijken van hun verlangens.

Og Mandino, een bekend motivational spreker en schrijver van The 
greatest salesman in the world1 en een hele rij andere bestsellers, is 
een van degenen die enorme veranderingen in hun leven hebben mee-
gemaakt door het lezen van Succes door een positieve instelling.

Hij schrijft daarover in zijn voorwoord.
Dr. Norman Vincent Peale schreef me naar aanleiding van deze 

nieuwe uitgave en zei: “Succes door een positieve instelling is een van 
de weinige creatieve motiverende boeken van deze tijd. Het zou op het 
verlanglijstje moeten staan van iedereen die naar succes verlangt.”

Denis Waitley, een andere buitengewone motivator en schrijver 
van Seeds of greatness4 en Psychology of winning5 heeft tegen me 
gezegd: “Uw eeuwige klassieker heeft mijn leven veranderd van dat 
van een meeloper naar dat van een koploper.

Napoleon Hill heeft me op de rails gezet en u bent nu een continue 
bron van inspiratie voor mij. �k zeg nu tegen mensen: ‘Als je blijvend 
succesvol wilt zijn, lees Succes door een positieve instelling dan min-
stens eenmaal per jaar.’ �k doe dat zelf en leer iedere keer weer iets 
nieuws.”

Dominee Robert H. Schuller vertelde me: “Succes door een posi-
tieve instelling is een van de tien boeken die de meeste invloed op 
mijn geloof en mijn levensbeschouwing hebben gehad. Het is een 
superboek, een klassieker, een historisch boek over een van de meest 
belangrijke onderwerpen die men kan bestuderen. �emands ontwikke-

ling is niet compleet zonder de concepten die u en Napoleon Hill zo 
haarfijn en duidelijk hebben uitgelegd.”

Maar misschien is het meest heuglijke bewijs van de resultaten van 
dit boek nog wel de vele personen die me na spreekbeurten aanspra-
ken en me vroegen hun exemplaren te signeren. Bijna zonder uitzon-
dering vertelden ze me: “�k wil u bedanken voor het veranderen van 
mijn leven met dit boek.”

En hoewel ik duizenden van dit soort getuigenissen kan opnoemen, 
zul jij de grootste getuigenis zijn, wanneer je de principes in dit boek 
aanleert en toepast.

Speciale aanwijzingen

Lees dit boek alsof wij, de auteurs, persoonlijke vrienden van je 
zijn en we uitsluitend voor jou schrijven. Markeer zinnen, citaten en 
woorden die belangrijk voor je zijn. Leer zelfmotiverende zinnen uit je 
hoofd. Onthoud altijd dat het doel van dit boek is jou te motiveren de 
gewenste actie te ondernemen.

Abraham Lincoln ontwikkelde de gewoonte om te leren van de 
boeken die hij las, de mensen die hij tegenkwam en van toevallige 
gebeurtenissen in zijn leven. Die gaven hem ideeën om te overden-
ken.

Daardoor was hij in staat nieuwe ideeën te herkennen, ermee ver-
bonden te raken, zich eigen te maken en te gebruiken alsof ze van 
hemzelf waren.

Jij kunt ook je eigen creatieve denken, artistiek talent, kennis, per-
soonlijkheid en lichamelijke energie omzetten naar succes, rijkdom en 
geluk. Dit boek vertelt je hoe en zal jou, als je het toelaat, motiveren 
om het te proberen.

Zoek naar de boodschap die het bevat, die op jou van toepassing is. 
Wanneer je die herkent, let dan goed op! Kom in actie! Probeer, om je 
gedachten in de juiste richting te leiden, elke vraag aan het eind van 
ieder hoofdstuk te beantwoorden tijdens je denk- en plantijd.

Om een uitdrukking van Par Ryan te lenen, de directeur en CEO 
van Combined �nternational, de verzekeringsmaatschappij die ik heb 
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opgericht: “Het is onmogelijk voor je te bevatten hoe ver je top is, 
behalve door de beperkingen van je eigen voorstellingsvermogen.”

– W. CleMent StOne

Deel I

Het begin van de weg naar succes
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Hoofdstuk 1

Ontmoet de belangrijkste

persoon op aarde

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde! Ergens in dit boek 
zul je hem ontmoeten; plotseling, als een verrassing en met 
een schok van herkenning die je hele leven zal veranderen. 

En als je hem ontmoet, zul je zijn geheim ontdekken. Je zult ontdek-
ken dat hij een onzichtbare talisman draagt met aan de ene kant de 
initialen P� gegraveerd en N� aan de andere.

Deze onzichtbare talisman heeft twee geweldige krachten: hij heeft 
de kracht om rijkdom, succes, geluk en gezondheid aan te trekken; en 
hij heeft de kracht om deze dingen af te stoten, om je te beroven van 
alles wat het leven het waard maakt om te leven.

Het is de eerste van deze krachten, P�, die sommige mensen in staat 
stelt naar de top te klimmen en daar te blijven. Het is de tweede kracht 
die andere mensen hun leven lang op de bodem houdt. Het is N� die 
weer anderen terug naar beneden trekt wanneer ze de top hebben 
bereikt.

Misschien illustreert het verhaal van S.B. Fuller hoe het werkt.

“We zijn arm, maar niet vanwege God”

S.B. Fuller was een van zeven kinderen van een zwarte pachtboer 
in Louisiana. Hij begon op zijn vijfde met werken. Tegen de tijd dat hij 
negen jaar oud was, dreef hij lastezels.

Daar was niets vreemds aan: de meeste kinderen van pachtboeren 
begonnen vroeg met werken.
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Op zoek naar het licht

“�k had elke bron van krediet die ik kende, uitgeput”, herinnert hij 
zich. “Het was laat op de avond. �n de duisternis van mijn kamer knielde 
ik en bad. �k vroeg God me naar een persoon te leiden die me de 
$ 10.000 op tijd zou geven. �k zei tegen mezelf dat ik 61st Street uit zou 
rijden tot ik het eerste licht van een onderneming zou zien. �k vroeg 
God om het licht een teken van zijn antwoord te laten zijn.”

Het was elf uur ‘s avonds toen S.B. Fuller 61st Street in Chicago 
door reed. Eindelijk, na verschillende blokken, zag hij licht in een aan-
nemerskantoor.

Hij liep naar binnen. Daar zat, aan zijn bureau, moe van het werken 
laat op de avond, een man die Fuller vaag kende. Fuller realiseerde 
zich dat hij brutaal zou moeten zijn. “Zou u $ 1000 willen verdienen?” 
vroeg Fuller recht door zee.

De aannemer was onthutst door de vraag. “Ja”, zei hij. “Natuurlijk.”
“Schrijf dan een cheque uit voor $ 10.000 en als ik je het geld terug 

kom brengen, zal ik nog $ 1000 winst meenemen”, herinnert Fuller 
zich nog dat hij de man vertelde.

Hij gaf de aannemer de namen van de andere mensen die hem geld 
hadden geleend en legde in detail uit wat de onderneming precies 
inhield.

Laten we het geheim van zijn succes onderzoeken

Voordat hij die avond vertrok, had S.B. Fuller een cheque van 
$ 10.000 in zijn zak. Daarna verkreeg hij niet alleen een meerderheids-
belang in dat bedrijf, maar ook in zeven andere, waaronder vier cosme-
ticabedrijven, een sokkenbedrijf, een etikettenbedrijf en een krant.

Toen we hem onlangs vroegen met ons het geheim van zijn succes 
te onderzoeken, antwoordde hij in de termen van zijn moeders stelling 
zo veel jaren daarvoor: “We zijn arm, maar niet vanwege God. We zijn 
arm omdat vader nooit het verlangen heeft ontwikkeld rijk te zijn. Nie-
mand in onze familie heeft ooit het verlangen ontwikkeld iets anders 
te zijn.”

“Zie je,” vertelde hij ons, “ik wist wat ik wilde, maar ik wist niet hoe ik 
het moest krijgen. Dus las ik de Bijbel en andere zelfhulpboeken met 
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Deze families accepteerden armoede als hun lot en vroegen niet om 
beter. De jonge Fuller was op één punt anders dan zijn vrienden: hij 
had een opmerkelijke moeder.

Zijn moeder weigerde dit magere bestaan voor haar kinderen te 
accepteren, ook al was het alles wat ze ooit gekend had. Ze wist dat 
er iets mis was met het feit dat haar familie amper rond kwam in een 
wereld vol vreugde en overvloed. Ze had de gewoonte tegen haar zoon 
te praten over haar dromen.

“We zouden niet arm hoeven zijn, S.B.”, zei ze dan. “En laat me je 
nooit horen zeggen dat het Gods wil is dat we arm zijn. We zijn arm, 
maar niet vanwege God. We zijn arm omdat vader nooit het verlangen 
heeft ontwikkeld rijk te worden. Niemand in onze familie heeft ooit het 
verlangen ontwikkeld iets anders te zijn.”

Niemand had een verlangen ontwikkeld welvarend te zijn. Dit idee 
raakte zo diep geworteld in Fullers hoofd dat het zijn hele leven ver-
anderde. Hij begon rijk te willen zijn. Hij richtte zijn gedachten op de 
dingen die hij wilde en van de dingen af die hij niet wilde.

Op die manier ontwikkelde hij een brandend verlangen om rijk te 
worden.

De snelste manier om geld te verdienen, besloot hij, was iets te ver-
kopen. Hij koos zeep. Twaalf jaar lang verkocht hij zeep, van deur tot 
deur. Toen ontdekte hij dat het bedrijf dat hem bevoorraadde, bij opbod 
verkocht zou worden. De prijs was $ 150.000.

�n de twaalf jaar van het verkopen waarbij hij elke cent opzij had 
gezet, had hij $ 25.000 gespaard. Men ging ermee akkoord dat hij een 
aanbetaling van $ 25.000 zou doen en het restbedrag van $ 125.000 
binnen een periode van tien dagen zou voldoen. �n het contract stond 
de voorwaarde dat hij, als hij het geld niet bij elkaar zou krijgen, zijn 
aanbetaling zou verliezen.

�n zijn twaalf jaar als zeepverkoper, had S.B. Fuller respect en bewon-
dering geoogst bij vele zakenlui. Hij ging nu naar hen toe. Hij ontving 
ook geld van persoonlijke vrienden en van kredietverleners en groe-
pen investeerders.

Op de vooravond van de tiende dag, had hij $ 115.000 verzameld. Hij 
kwam nog $ 10.000 tekort.
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Elke tegenslag bevat het zaad voor een gelijkwaardig of 
groter voordeel

“Maar wat als ik een lichamelijke handicap heb? Hoe kan een ver-
andering in mijn instelling mij helpen?” vraag je je misschien wel af. 
Wellicht kan het verhaal van Tom Dempsey, een jongen die vanaf zijn 
geboorte gehandicapt was, je antwoord geven.

Tom werd geboren met een halve rechtervoet en slechts een stompje 
van zijn rechterarm. Als jongetje wilde hij net als de andere jongens 
meedoen met sporten. Hij had een brandend verlangen om American 
football te spelen.

Vanwege dat verlangen lieten zijn ouders een kunstvoet voor hem 
maken. Deze was gemaakt van hout. De houten voet was in een speci-
aal gevormde voetbalschoen gestopt. Uur na uur, dag na dag, oefende 
Tom om de bal met zijn houten voet te schoppen.

Hij probeerde en bleef proberen om van steeds grotere afstand doel-
punten te maken. Hij werd er zo goed in, dat hij door de New Orleans 
Saints werd aangenomen.

Het geschreeuw van 66.910 footballfans kon je in de hele Verenigde 
Staten horen, toen Tom Dempsey — met zijn kreupele been — in de 
laatste twee seconden van de wedstrijd een recordbrekend doelpunt 
maakte vanaf 58 meter.

Het was het verste doelpunt ooit in een professionele footballwed-
strijd gemaakt. Het gaf de Saints een winnende score van 19-17 op de 
Detroit Lions.

“We zijn verslagen door een wonder”, zei de coach van Detroit, 
Joseph Schmidt. En voor velen was het een wonder: een antwoord op 
een gebed.

“Tom Dempsey schopte dat doelpunt er niet in, God deed het”, zei 
de Lion linebacker Wayne Walker.

‘�nteressant. Maar wat betekent het verhaal van Tom Dempsey voor 
mij?’ vraag je je wellicht af.

Ons antwoord is: “Erg weinig, tenzij je de gewoonte ontwikkelt om 
universele principes te herkennen, je ermee te verbinden, je eigen te 
maken en als je eigen principes over te nemen. En sluit het af met de 
gewenste actie.”

Wat zijn de principes die je uit het verhaal van Tom Dempsey kunt 
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een doel. �k bad om de kennis om mijn doelen te kunnen bereiken.
Drie boeken speelden een belangrijke rol bij het omzetten van mijn 

brandende verlangen in werkelijkheid. Dat waren: de Bijbel, Denk groot 
& word rijk2 en The secret of the ages6. Mijn grootste inspiratie krijg ik 
door het lezen van de Bijbel.

Als je weet wat je wilt, ben je beter in staat het te herkennen wanneer 
je het ziet. Wanneer je bijvoorbeeld een boek leest, zul je mogelijkhe-
den herkennen die je helpen te komen waar je wilt zijn.”

S.B. Fuller droeg de onzichtbare talisman bij zich met op de ene 
kant de letters P� gedrukt en N� op de andere. Hij draaide de P�-kant 
naar boven en er gebeurden bewonderenswaardige dingen. Hij was in 
staat ideeën werkelijkheid te laten worden die daarvoor slechts dagdro-
men waren.

Het is belangrijk nu te realiseren dat S.B. Fuller zijn leven begon met 
minder voorrecht dan de meesten van ons. Maar hij koos een groot 
doel en ging ervoor. Natuurlijk is de keuze van het doel persoonlijk.

�n deze tijd en in dit land heb je nog altijd het persoonlijke recht om 
te zeggen: “Dit is wat ik kies. Dit is wat ik het liefst wil bereiken.”

En tenzij je doel tegen de wetten van God of de maatschappij ingaat, 
kun je het bereiken. Je hebt niets te verliezen door het te proberen. 
Succes wordt bereikt en behouden door hen die het blijven proberen 
met PI.

Wat je probeert te bereiken, is aan jou. Niet iedereen wil graag een 
S.B. Fuller zijn, verantwoordelijk voor grote fabrieken. Niet iedereen 
zal ervoor kiezen de hoge prijs te betalen om een goede artiest te zijn.

Voor velen zijn de rijkdommen van het leven nogal anders. Succes 
is een vaardigheid in het dagelijks leven die uitmondt in een geluk-
kig, liefdevol bestaan. Je kunt deze en andere rijkdommen hebben. De 
keuze is aan jou.

Maar of succes voor jou nu betekent rijk worden, zoals voor S.B. 
Fuller, of het ontdekken van een nieuw scheikundig element, of de 
creatie van een muziekstuk, of het laten groeien van een roos, of 
het opvoeden van een kind — wat succes ook voor je betekent — de 
onzichtbare talisman met op de ene kant de initialen P� gegraveerd en 
op de andere kant N�, kan je helpen het te bereiken. Je trekt het goede 
en wenselijke aan met P�. Je stoot het af met N�.
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ven die geïdentificeerd worden met de naam Henry J. Kaiser, hebben 
bezittingen van meer dan een miljard dollar.

Omdat hij gul en bereidwillig is, zijn de sprakelozen weer gaan spre-
ken, hebben de kreupelen een betekenisvol leven teruggekregen en 
hebben honderdduizenden mensen medische hulp ontvangen tegen 
zeer lage kosten. Dit alles is ontstaan uit het zaad van de gedachten die 
zijn moeder in hem had geplant.

Mary Kaiser gaf haar zoon Henry het onbetaalbare geschenk. Ze 
leerde hem ook de grootste waarde in het leven toe te passen.

1. Het onbetaalbare geschenk 
 Na haar werkdagen bracht Mary Kaiser uren door als een vrij-

willige verpleegster om de ongelukkigen te helpen.
 Ze zei vaak tegen haar zoon: “Henry, niets wordt ooit bereikt 

zonder arbeid. Als ik je niets anders nalaat dan de wil om te 
werken, dan zal ik je het onbetaalbare geschenk hebben nage-
laten: het plezier in werken.”

2. De grootste waarde in het leven
 “Het was mijn moeder”, zei de heer Kaiser, “die me als eerste 

een aantal van de grootste waarden van het leven leerde.
 Hieronder bevonden zich de liefde voor mensen en het belang 

van anderen dienen. Mensen liefhebben en ze van dienst zijn, 
zei ze gewoonlijk, is de grootste waarde in het leven.”

Henry J. Kaiser kent de kracht van P�. Hij weet wat het in zijn leven 
kan doen en voor zijn land. Hij kent ook de kracht van N�. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bouwde hij meer dan 1500 schepen met zo’n 
snelheid dat hij de wereld versteld deed staan.

Toen hij zei: “Wij kunnen elke tien dagen een Liberty Ship maken”, 
zeiden de experts: “Dat kan niet. Dat is onmogelijk!”

Toch deed Kaiser het.
Degenen die geloven dat ze het niet kunnen, stoten het positieve af; 

ze gebruiken de negatieve kant van hun talisman. Degenen die gelo-
ven dat ze het negatieve wel kunnen afstoten, gebruiken de positieve 
kant.

Daarom moeten we voorzichtig zijn, wanneer we deze talisman 
gebruiken. De P�-zijde kan alle rijke zegeningen van het leven voor 
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gebruiken, of je nu wel of niet lichamelijk gehandicapt bent? Ze kunnen 
geleerd en toegepast worden door kinderen en volwassenen.

• Grootsheid bereikt degene die een brandend verlangen ont-
wikkelt om een hoog doel te bereiken.

• Succes wordt bereikt en behouden door hen die het proberen 
en blijven proberen met P�.

• Om succesvol te worden in welke menselijke activiteit dan ook, 
moet je oefenen... oefenen... oefenen.

• �nzet en werk kunnen leuk worden wanneer je je een specifiek, 
wenselijk doel stelt.

• Elke tegenslag bevat het zaad van een gelijkwaardig of groter 
voordeel voor hen die met P� gemotiveerd zijn om winnaars te 
worden.

• De grootste kracht van de mens ligt in de kracht van gebed.

Om deze principes te leren en toe te passen, draai je jouw onzicht-
bare talisman naar de P�-zijde.

Toen Henley de poëtische zinnen ‘�k ben de meester van mijn lot, 
ik ben de kapitein van mijn ziel’, schreef, had hij ons kunnen vertellen 
dat we de meesters van ons lot zijn, omdat we, bovenal, meesters van 
onze instelling zijn.

Onze instelling vormt onze toekomst. Dit is een universele wet. De 
dichter zou ons met grote nadruk kunnen hebben verteld dat deze wet 
werkt of de instelling nou vernietigend of opbouwend is.

De wet stelt dat we de gedachten en instelling die we in ons hoofd 
hebben in werkelijkheid omzetten, wat ze ook zijn. We zetten gedach-
ten aan armoede net zo snel om in werkelijkheid als gedachten aan 
rijkdom.

Maar wanneer onze instelling tegenover onszelf groot is en onze 
instelling ten opzichte van anderen gul en bereidwillig, dan trekken we 
grote en royale porties succes aan.

Een werkelijk groot man

Kijk eens naar het voorbeeld van Henry J. Kaiser, een werkelijk suc-
cesvol persoon, omdat zijn instelling tegenover zichzelf groot is. Bedrij-
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kwam op exact $ 2.250. De briefjes hadden duidelijk al jaren in de 
boom gezeten, omdat het papier zeer broos was.

De huiseigenaar had P�. Zijn enige gedachte was om het geld bij de 
rechtmatige eigenaar terug te brengen. Hij pakte de telefoon en belde 
de houthandelaar nog een keer en vroeg hem waar hij zijn lading hout 
had gekapt. En nogmaals bevestigde de N� van de houthakker zijn 
afstotende kracht.

“Dat is niemand zijn zaak behalve de mijne”, zei hij. “Als je je gehei-
men prijs geeft, zullen mensen je altijd belazeren.” Ondanks vele pogin-
gen, kwam de huiseigenaar er niet achter waar de blokken vandaan 
kwamen of wie het geld erin had gestopt.

Welnu, het doel van dit verhaal ligt niet in de ironie. Het is waar dat 
de man met P� het geld vond, terwijl de man met N� dat niet deed. Maar 
het is ook waar dat goede kansen in ieders leven voorkomen.

De man die leeft met N�, zal echter verhinderen dat de gelukkige 
kansen in zijn leven hem ten goede te komen. De man met P� zal zijn 
instelling zo regelen dat hij zelfs pech in voordeel omzet.

Op de verkoopafdeling van de Combined �nsurance Company of 
America was een verkoper die Al Allen heette. Al wilde de sterverko-
per van het bedrijf worden.

Hij probeerde P�-principes toe te passen die hij in de zelfhulpboe-
ken en -tijdschriften had gevonden die hij las. Hij las een redactioneel 
artikel in het tijdschrift Success Unlimited getiteld Ontwikkel inspire-
rende ontevredenheid.

Het was niet lang daarna dat hij in praktijk kon brengen wat hij gele-
zen had. Hij had pech. Dit gaf hem de mogelijkheid zijn instelling te 
organiseren zodat hij de P�-zijde van zijn talisman effectief kon gebrui-
ken.

Hij ontwikkelde inspirerende ontevredenheid

Tijdens een ijzige winterdag benaderde Al elke winkel in een winkel-
straat in Wisconsin; hij liep onaangekondigd naar binnen en probeerde 
een verzekering te verkopen. 

Op die dag verkocht Al geen enkele verzekering. Natuurlijk was hij 

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

je verkrijgen. Hij kan je helpen je moeilijkheden te overwinnen en je 
sterke punten te ontdekken.

Hij kan je helpen boven je tegenstanders uit te stijgen en hij kan, 
zoals bij Kaiser, waarmaken wat anderen voor onmogelijk houden.

Maar de N�-zijde is net zo krachtig. �n plaats van geluk en succes aan 
te trekken, kan hij wanhoop en verslagenheid aantrekken. Zoals alle 
krachten is de talisman gevaarlijk als we hem niet op de juiste manier 
gebruiken.

Hoe de kracht van NI afstoot

Er is een zeer interessant verhaal dat laat zien hoe de kracht van 
N� afstoot. Het komt uit een van de zuidelijke staten. Daar, waar nog 
steeds open haarden met hout gebruikt worden om huizen te verwar-
men, leefde een houthakker die tevens een onsuccesvol persoon was.

Gedurende twee jaar had hij een bepaalde huiseigenaar van hout 
voorzien. De houthakker wist dat de houtblokken een diameter van 
niet groter dan achttien centimeter mochten hebben, om in deze spe-
cifieke open haard te passen.

Op een gegeven moment bestelde deze trouwe klant een lading 
hout, maar hij was niet aanwezig toen het werd afgeleverd. Toen hij 
terugkwam, ontdekte hij dat het meeste hout groter was dan de afge-
sproken maat. Hij belde de houthakker en vroeg hem de te grote blok-
ken te vervangen of door midden te hakken.

“Dat kan ik niet doen!” zei de houthandelaar. “Dat kost me meer dan 
de hele lading waard is.” En daarmee hing hij op.

Dus moest de huiseigenaar het klusje van het doorhakken van de 
blokken zelf opknappen. Hij rolde zijn mouwen op en ging aan het 
werk.

Ongeveer halverwege de klus ontdekte hij dat één blok in het bijzon-
der een zeer grote knoest bevatte, die iemand erin had geduwd. De 
eigenaar tilde het blok op.

Het leek ongebruikelijk licht en leek hol te zijn. Met een grote zwaai 
van de bijl spleet hij het door midden.

Er viel een zwartgeworden rol aluminiumfolie uit. De huiseigenaar 
bukte, pakte de rol op en pakte hem uit. Tot zijn verbazing bevatte  
deze zeer oude briefjes van $ 50 en $ 100. Langzaam telde hij ze. Hij 
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hij om deze dingen succesvol was. En ongetwijfeld hebben sommige 
van deze elementen een rol gespeeld.

Maar er was nog iets anders. Misschien wist één op de honderd-
duizend mensen de echte reden van Fords succes. Deze enkelingen 
schaamden zich vaak om erover te spreken, vanwege de simpelheid 
ervan. Een enkele glimp van Ford in actie zal het ‘geheim’ perfect illu-
streren.

Jaren geleden besloot Henry Ford de nu zo beroemde motor te ont-
wikkelen, bekend als de V8. Hij wilde een motor bouwen met alle acht 
cilinders gegoten in één blok. Hij instrueerde zijn ingenieurs een ont-
werp te maken voor zo’n motor. Als één man waren de ingenieurs het 
eens dat het simpelweg onmogelijk was een achtcilinderbenzinemo-
torblok in één stuk te gieten.

Ford zei: “Ontwerp het evengoed.”
“Maar”, antwoordden ze, “het is onmogelijk.”
“Ga aan het werk”, droeg Ford op, “en blijf aan het werk tot het is 

gelukt, hoeveel tijd je ook nodig hebt.”
De ingenieurs gingen aan het werk. Er zat niets anders voor hen 

op als ze bij Ford wilden blijven werken. Zes maanden gingen voorbij 
en het was hun nog niet gelukt. Nog zes maanden gingen voorbij en 
nog steeds geen succes. Hoe langer de ingenieurs het probeerden, hoe 
meer het ‘onmogelijk’ leek te zijn.

Aan het einde van het jaar, informeerde Ford bij zijn ingenieurs. Nog-
maals lieten ze hem weten dat ze geen manier hadden gevonden om 
zijn opdracht uit te voeren. “Blijf aan het werk”, zei Ford. “�k wil het en 
ik zal het krijgen.”

Wat gebeurde er?
Natuurlijk was de motor helemaal niet onmogelijk. De Ford V8 werd 

de meest spectaculaire, succesvolste auto op de weg. Hij trok Henry 
Ford en zijn bedrijf zo ver voor zijn naaste tegenstanders uit dat het hun 
jaren kostte om weer in de buurt te komen.

Hij gebruikte P�. En dezelfde kracht is beschikbaar voor jou. Als je 
hem gebruikt. Als je de talisman naar de goede kant draait, net zoals 
Henry Ford deed, kun jij ook succes bereiken en de mogelijkheden 
van het onwaarschijnlijke in werkelijkheid omzetten. Als je weet wat je 
wilt, kun je een manier vinden om het te krijgen.

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

teleurgesteld. Maar Al’s P� veranderde deze ontevredenheid in ‘inspire-
rende ontevredenheid’.

Waarom?
Hij herinnerde zich het redactionele artikel dat hij had gelezen. Hij 

paste het principe toe. De volgende dag vertelde hij voordat hij het 
plaatselijke kantoor verliet aan zijn collega-verkopers over zijn misluk-
kingen de dag ervoor.

Hij zei: “Wacht maar af. Vandaag ga ik terug naar dezelfde moge-
lijke kopers en verkoop ik meer verzekeringen dan jullie allemaal bij 
elkaar!”

En het merkwaardige is dat Al het ook deed. Hij ging terug naar 
dezelfde winkelstraat en sprak met elke persoon die hij de dag ervoor 
ook gesproken had.

Hij verkocht 66 nieuwe ongevallenverzekeringen. Dit was een onge-
wone prestatie. En het gebeurde vanwege de ‘pech’ toen Al acht uur 
lang door de hagel en wind sjokte zonder ook maar één polis te ver-
kopen.

Al Allen was in staat zijn instelling te veranderen. Hij was in staat 
de negatieve ontevredenheid die de meesten van ons zouden voelen 
in vergelijkbare omstandigheden van mislukking van de ene dag, om 
te zetten naar inspirerende ontevredenheid die tot succes leidde op de 
volgende dag. Al werd inderdaad de beste verkoper van het bedrijf en 
werd gepromoveerd tot verkoopmanager.

Deze vaardigheid om de onzichtbare talisman om te draaien en de 
kant te gebruiken die de kracht van P� bezit, in plaats van de kant die 
de kracht van N� heeft, is karakteristiek voor zo veel van de zeer suc-
cesvolle personen.

De meesten van ons zijn geneigd succes te zien als iets dat op een of 
andere mysterieuze wijze naar je toe komt, vanwege gunstige omstan-
digheden die wij niet hebben. Misschien zien we ze niet, omdat we 
ze wel hebben. Het voor de hand liggende wordt meestal niet gezien. 
�eders P� is zijn voordeel en er is niets mysterieus aan.

Henry Ford was het onderwerp van veel afgunst, nadat hij succes 
had bereikt. Mensen dachten, omdat hij geluk had, of invloedrijke 
vrienden, of talent of wat ze ook dachten dat Fords ‘geheim’ was, dat 
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een beslissing. Voor het eerst in de carrière van het geweldige paard 
sloeg de jockey hem stevig op zijn achterste met zijn zweep.

Man o’ War reageerde alsof de jockey zijn staart in brand had gesto-
ken. Hij schoot naar voren en reed weg van John P. Grier alsof het 
andere paard stilstond. Aan het eind van de race lag Man o’ War zeven 
lengtes voor.

Maar vanuit ons gezichtspunt is het belangrijke punt het effect van 
de nederlaag op het andere paard. John P. Grier was een paard geweest 
vol levenslust; zijn instelling was er een van overwinning. Maar hij was 
zo gebroken door deze ervaring dat hij nooit meer helemaal de oude 
werd. Al zijn races hierna waren zwakke, halfslachtige pogingen en hij 
won nooit meer.

Mensen zijn geen renpaarden, maar dit verhaal is herkenbaar voor 
veel te veel mensen die, in de groei-jaren van de jaren 1920, begonnen 
met een schitterende instelling van succes. Ze bereikten financiële suc-
cessen maar toen de Depressie toesloeg in de dertiger jaren, ervoeren 
ze een nederlaag. Ze waren verslagen.

Hun instelling veranderde van positief naar negatief. Hun talisman 
draaide naar de kant waar N� op stond. Ze stopten het te proberen. Ze 
werden, net als John P. Grier, ‘afdankertjes’.

Sommige mensen lijken P� bijna de hele tijd te gebruiken. Anderen 
beginnen ermee en stoppen dan. Maar weer anderen, de grote meer-
derheid van ons, zijn nooit echt begonnen de geweldige krachten te 
gebruiken die we tot onze beschikking hebben.

Hoe zit het met ons? Kunnen we leren P� te gebruiken, zoals we ook 
andere vaardigheden hebben aangeleerd?

Het antwoord, gebaseerd op onze jarenlange ervaring, is een abso-
luut ja.

Dat is het onderwerp van dit boek. �n de hoofdstukken die volgen, 
zullen we je laten zien hoe je dat kunt doen. De inspanning om te leren 
zal het waard zijn, aangezien P� het essentiële ingrediënt is voor alle 
succes.

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

De dag dat je P� ontdekt voor jezelf, is de dag dat je de belangrijkste 

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

Een man van 25 jaar oud heeft zo’n 80.000 werkuren voor zich, als 
hij op zijn 65ste met pensioen zou gaan. Hoeveel van jouw werkuren 
zullen levendig zijn, met de geweldige kracht van P�? En hoeveel ervan 
zullen het leven uit zich geslagen krijgen door de oorverdovende slagen 
van N�?

Maar hoe doe je dat, P� aan het werk zetten in je leven, in plaats van 
N�? Sommige mensen lijken deze kracht instinctief te gebruiken.

Toen het neerkwam op het ontwikkelen van de Ford-auto, was Henry 
Ford een van deze mensen. Anderen moeten het leren. Al Allen leerde 
het door verbanden te leggen tussen de dingen die hij las in zelfhulp-
tijdschriften en -boeken en ze zich eigen te maken. Succes door een 
positieve instelling is zo’n boek.

Jij kunt ook leren P� te ontwikkelen.
Sommige mensen gebruiken P� een tijdje, maar wanneer ze een 

terugval krijgen, verliezen ze het vertrouwen erin. Ze beginnen goed, 
maar ‘pech’ zorgt ervoor dat ze de talisman met de verkeerde kant 
naar boven draaien.

Ze realiseren zich onvoldoende dat succes behouden wordt door 
degenen die het blijven proberen met PI. Ze zijn zoals het beroemde 
oude renpaard John P. Grier. John P. Grier was een zeer veelbelovend 
volbloed paard. Zo veelbelovend zelfs dat hij verzorgd, getraind en aan-
gekondigd werd als het enige paard dat kans maakte het grootste ren-
paard aller tijden te verslaan: Man o’ War.

Laat je instelling je geen afdankertje maken

De twee paarden kwamen elkaar uiteindelijk tegen tijdens de Dwyer 
Stakes wedstrijd in Aqueduct in juli 1920. Het was een geweldige dag. 
Alle ogen waren gericht op de start. De twee begonnen gelijk. Op het 
parcours gingen ze zij aan zij.

Het was duidelijk dat John P. Grier Man o’ War de race van zijn leven 
bezorgde. Op een kwart van de race gingen ze gelijk op. Halverwege. 
Ze kwamen op driekwart en gingen nog steeds gelijk op. Bij de achtste 
paal, nek aan nek.

Tijdens de eindsprint bracht John P. Grier het publiek tot staan. 
Langzaam kwam hij iets voor te liggen.

Voor de jockey van Man o’ War was het een crisismoment. Hij nam 
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wat deze is en hoe je deze kunt ontwikkelen en toepassen, wordt in dit 
boek beschreven.

Het is het enige essentiële principe van de zeventien principes van dit 
boek om waardevol succes te verkrijgen. Succes bereik je met behulp 
van een combinatie van P� met een of meer van de andere zestien suc-
cesprincipes. Maak ze je eigen.

Begin elk van hen toe te passen wanneer je ze tijdens het lezen van 
Succes door een positieve instelling herkent. Wanneer je elk principe 
een deel van je leven maakt, zul je een positieve instelling hebben in de 
krachtigste vorm. En de beloning zal succes zijn, gezondheid, geluk, 
rijkdom of welke specifieke doelen je ook maar hebt in het leven.

Ze zullen je toekomen, mits je de wetten van oneindige intelligentie 
en de rechten van je medemensen niet overtreedt. Dit soort overtre-
dingen zijn de meest afstotelijke vormen van N�.

�n hoofdstuk twee zul je de formule vinden waarmee je je bewustzijn 
positief kunt houden. Maak deze formule je eigen; pas hem toe in alles 
wat je doet en je zult op weg zijn naar het bereiken van elk verlangen.

Leidraad nr. 1
Gedachten om je door te laten leiden

 1. Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde! Die persoon 
ben jij. Je succes, gezondheid, geluk en rijkdom hangen af 
van hoe je je onzichtbare talisman gebruikt. Hoe ga je hem 
gebruiken? De keuze is aan jou.

 2. Je bewustzijn is je onzichtbare talisman. De letters P� (posi-
tieve instelling) zijn op de ene kant gegraveerd en N� (nega-
tieve instelling) op de andere. Dit zijn machtige krachten.

 PI is de juiste instelling voor elke specifieke gelegenheid. 
Deze heeft de kracht om het goede en mooie aan te trekken. 
N� stoot ze af. Deze is een negatieve instelling die je alles wat 
je leven het waard maakt om te leven, ontneemt.

 Vraag aan jezelf: ‘Hoe kan ik de goede instelling ontwikke-
len?’ Wees concreet.

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

persoon op aarde ontmoet! Wie is het? Wel, de belangrijkste persoon 
op aarde ben jij, als het om jou en jouw leven gaat. Kijk eens naar 
jezelf.

�s het niet zo dat jij een onzichtbare talisman met je meedraagt, met 
de initialen P� gegraveerd op de ene kant en N� op de andere? Wat is 
deze talisman, deze kracht, precies? De talisman is je bewustzijn. P� is 
een positieve instelling.

Een positieve instelling is de juiste instelling. Wat is dan de juiste 
instelling? Deze bestaat meestal uit de positieve karaktertrekken die 
gesymboliseerd worden door woorden als vertrouwen, integriteit, 
hoop, optimisme, moed, initiatief, gulheid, tolerantie, tact, vriendelijk-
heid en gezond verstand.

Een persoon met een positieve instelling richt zich op hoge doelen 
en doet constant zijn best om ze te bereiken.

N� is een negatieve instelling. Deze heeft tegenovergestelde eigen-
schappen van die van P�.

Na jaren doorgebracht te hebben met het bestuderen van succes-
volle mensen, zijn de auteurs van Succes door een positieve instelling 
tot de conclusie gekomen dat een positieve instelling het ene simpele 
geheim is dat ze met elkaar gemeen hebben.

Het was P� die S.B. Fuller hielp de nadelen van armoede te overko-
men. Het was P� die Tom Dempsey motiveerde om het langste doel-
punt ooit in een professionele footballwedstrijd te maken, ondanks zijn 
kreupele been.

En het was zeker een positieve instelling die Henry J. Kaiser in 
staat stelde elke tien dagen een Liberty Ship te bouwen. Het was de 
bekwaamheid van Al Allen om zijn talisman met de goede kant naar 
boven te draaien die hem motiveerde om terug te keren naar zijn moge-
lijke klanten — dezelfde die hem de dag ervoor hadden afgewezen — en 
een nieuw verkooprecord te vestigen.

Weet jij hoe je jouw onzichtbare talisman voor je kunt laten werken? 
Misschien wel; misschien niet. Misschien heb je je P� ontwikkeld en 
versterkt zodat het leven je elke wens brengt die de moeite waard is.

Maar als dat niet zo is, dan kun en zul je, terwijl je verder leest in dit 
boek, de technieken leren waarmee je jouw kracht van P� kunt ontke-
tenen en de bijbehorende magie in je leven. Een positieve instelling, 
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Hoe denk je inspirerende ontevredenheid te kunnen ontwik-
kelen?

 9. Maak de mogelijkheid van het onmogelijke waar door P� aan 
te leren. Zeg tegen jezelf wat Henry Ford tegen zijn ingenieurs 
zei: “Blijf aan het werk!”

 Vraag aan jezelf: ‘Heb jij de moed om je doelen hoog te zetten 
en om dagelijks je best te doen om je doel voor ogen te 
houden?’

10. Laat je instelling geen afdankertje van je maken. Wanneer je 
succesvol wordt en een depressie of een andere ongewilde 
situatie doet zich voor die je laat verliezen of verslaan, handel 
dan volgens de zelfmotivatie: succes wordt bereikt door hen 
die proberen en wordt behouden door hen die blijven probe-
ren met PI. Dat is de manier om te voorkomen dat je verplet-
terd wordt.

Universele principes in de vorm van zelfmotivatie
• Elke tegenslag bevat het zaad van een vergelijkbaar of groter 

voordeel.
• Grootsheid bereiken degenen die een brandend verlangen ont-

wikkelen om hoge doelen te bereiken.
• Succes wordt bereikt en behouden door hen die het proberen 

en blijven proberen met P�.
• Om succesvol te worden in welke menselijke activiteit dan ook 

moet je oefenen... oefenen... oefenen.
• De grootste kracht van de mens ligt in de kracht van het 

gebed.

Ontmoet de belangrijkste persoon op aarde

 3. Geef God of anderen niet de schuld voor het ontbreken van je 
succes. Net zoals S.B. Fuller kun je een brandend verlangen 
ontwikkelen om succes te hebben. Hoe? Houd je gedachten 
bij de dingen die je wilt en van de dingen af die je niet wilt. 
Hoe?

 4. Lees, net als S.B. Fuller, de Bijbel en zelfhulpboeken met een 
doel. Vraag om goddelijke leiding. Ga op zoek naar het licht.

 Vraag aan jezelf: ‘Vind je dat het goed is, om goddelijke lei-
ding te vragen?’

 5. Elke tegenslag bevat het zaad van een gelijkwaardig of groter 
voordeel voor hen die PI hebben. Soms blijken de dingen die 
eruitzien als tegenslagen mogelijkheden in vermomming te 
zijn. Tom Dempsey ontdekte dat als gehandicapte.

 Vraag aan jezelf: ‘Zul je denktijd besteden aan het bepalen 
hoe je tegenslagen kunt veranderen in zaad van vergelijkbare 
of grotere voordelen?’

 6. Accepteer het onbetaalbare geschenk: het plezier in werken. 
Pas de grootste waarde in het leven toe: heb mensen lief en 
geef ze service. Je zult, net als Henry J. Kaiser, grote en gulle 
porties succes aantrekken. Dat kun je, wanneer je P� ontwik-
kelt.

 Vraag aan jezelf: ‘Zul je uitzoeken hoe je P� kunt ontwikkelen 
wanneer je verder leest in dit boek?’

 7. Onderschat nooit de afstotende kracht van een negatieve 
instelling. Het kan ervoor zorgen dat de gelukkige kansen van 
het leven je niet ten goede komen.

 Vraag aan jezelf: ‘P� trekt geluk aan. Hoe kan ik de gewoonte 
van P� ontwikkelen?’

 8. Je kunt winst halen uit teleurstellingen, als je ze omzet in inspi-
rerende ontevredenheid met P�. Ontwikkel, net als Al Allen, 
inspirerende ontevredenheid. Herschik je instelling en zet een 
mislukking op de ene dag om in succes op een andere dag. 
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Hoofdstuk 2

Jij kunt de wereld veranderen

We weten nu dat P� een positieve instelling is. We weten ook 
dat een positieve instelling een van de zeventien succes-
principes is.

Wanneer je een combinatie van die principes met P� gaat toepas-
sen in welke bezigheid dan ook of bij het oplossen van je persoonlijke 
problemen, ben je op weg naar succes. Dan zit je op het juiste spoor 
en ben je op de goede weg naar het krijgen van wat je wilt.

Om iets waardevols in je leven te bereiken is het noodzakelijk dat 
je P� toepast, ongeacht wat voor andere principes je gebruikt. P� is de 
katalysator die ervoor zorgt dat elke combinatie van succesprincipes 
werkt om het waardevolle resultaat te krijgen.

Het is N�, samen met enkele van dezelfde principes, die de katalysa-
tor vormen die misdaad en het kwaad als gevolg heeft. Pijn, ellende, 
tragedie — zonde, ziekte, dood — zijn enkele van die gevolgen.

Zeventien succesprincipes

De auteurs hebben jarenlang lezingen gegeven, groepen lesgegeven 
en een schriftelijke cursus over de zeventien succesprincipes geleid. 
De titel van die cursus was: ‘PI, de wetenschap van succes’.

Deze zeventien succesprincipes zijn:

 1. Een positieve instelling
 2. Vastomlijnde doelen
 3. Het stapje extra doen




