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Over Napoleon Hill en de principes, opgetekend door Jan Bommerez tijdens een van zijn workshops 

(2019):  

Het rolmodel van Stephen Covey voor de studie van universele principes was Napoleon Hill met diens 

‘Law of Success’. Napoleon Hill definieert daarin succes niet in termen van geld maar als: ‘Het leven 

kunnen leven wat je graag wilt leven zonder dat het ten koste gaat van iemand anders.’ 

1. Principe nummer 1 Commitment aan een overkoepelend doel dat dienstbaarheid impliceert aan 

iets groters dan jezelf. Principe nummer 1 heeft 3 componenten: 

a) Een doel waar je hart van zingt 

b) Focus, focus, focus, focus 

c) Commitment, principevastheid 

2. Principe nummer 2 Vertrouwen (overgave): het hart van moeiteloosheid. 

3. Principe nummer 3 Ontspannen concentratie, affirmatie en visualisatie 

4. Principe nummer 4 Accuraat denken (redeneren) en de dans met de Oneindige Intelligentie 

5. Principe nummer 5 Verbeelding en de verbinding met de Oneindige Intelligentie 

6. Principe nummer 6 De Mastermind als snelweg voor de Oneindige Intelligentie 

7. Principe nummer 7 Een aangename persoonlijkheid en charisma 

8. Principe nummer 8 Enthousiasme, initiatief en actie 

9. Principe nummer 9 Zelfdiscipline (pro-activiteit) en het uitstijgen boven het oude, reactieve brein. 

10. Principe nummer 10 Samenwerking en de organisatie van collectieve inspanningen 

11. Principe nummer 11 Initiatief, leiderschap en zelfreferentie 

12. Principe nummer 12 Proactief omgaan met tegenslagen 

13. Principe nummer 13 De extra mijl: Geef meer dan je moet en je zult meer ontvangen dan je 

verwacht. 

14. Principe nummer 14 De gewoonte om een deel van je inkomen te sparen en zo het 

schaarstebewustzijn te ontstijgen 

15. Principe nummer 15 Tolerantie en mededogen 

16. Principe nummer 16 De eenheid van het bestaan en de Gulden Regel: Alles wat gij aan een ander 

doet doet gij aan uzelf. Als je begrijpt dat alles éé𝑛 is kun je zien dat Gulden Regel DE sleutel is tot 

het hele bestaan.  

17. Principe nummer 17 Het universum is levend en zelforganiserend. Het 17de principe werd aan Hill 

gesuggereerd door de lezers van The Law of Success: er is ‘iets’ dat de hele filosofie leven en 

kracht geeft. Principe nummer 17 is een soort ‘unifying principle’ voor de hele filosofie van Hill 

(Cosmic Habit Force). 

Napoleon Hill overleed in 1970. Hij werd 87 (1883 – 1970). Hij had nog gedurende tientallen extra 

jaren de mensen kunnen observeren die hij als rolmodellen had gebruikt voor ‘Think and Grow Rich’. 

Toen hij zag wat er met een aantal van hen gebeurde herschreef hij alsnog zijn filosofie...  

- “Een aantal van de mensen die ik wegens hun materiële succes bestudeerd had voor ‘Think and 

Grow Rich’ ontspoorden later vrij ernstig: een paar pleegden zelfmoord, anderen raakten aan de 

drank, aan de drugs , in psychiatrische klinieken en zelfs in de gevangenis... Ik ben daarom tot de 

conclusie gekomen dat innerlijke vrede de enige Ware rijkdom is. Wanneer ik het over innerlijke 

vrede heb, bedoel ik niet alleen maar een staat van rust. Innerlijke vrede is een staat die stil is 

maar toch zeer dynamisch. Het is een zijnsstaat waarin je niet langer verstoord kunt worden door 

enige angst of negativiteit.” 

 


