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De spirituele wetten van succes 
Deepak Chopra heeft 7 spirituele wetten van succes geformuleerd waaraan een aantal 
leefregels gekoppeld zijn. Ik geef hierbij een samenvatting van deze wetten en leefregels 
met erachter [het logische niveau en de classificatie]. Chopra verwijst met deze leefregels 
naar het domein van meerdere logische niveaus als reizigers op een kosmische tocht.   

1. De wet van pure potentialiteit 
* tijd reserveren om stil te zijn [vaardigheid: meditatie] 
* een worden met de natuur [identiteit: energie van de natuur, ecologie] 
* niet oordelen over wat gebeurt [vaardigheid: uitschakelen van filterwaarden: gedrag: ervaren 
zonder vooroordeel] 

2. De wet van het geven 
* waar ik ook ga, wie ik ook tegenkom, hem of haar zal ik altijd iets geven [vaardigheid 
omdat het verwijst naar aan te leren gedrag: verwijst naar de (deugd)waarden dienstbaarheid en 
vrijgevigheid] 
* vandaag zal ik dankbaar zijn en in ontvangst nemen wat het leven te geven heeft. 
[waarden en overtuigingen: dankbaarheid, vooronderstelling: het leven heeft mij iets te bieden] 
* ik zal mijn best doen om de rijkdom in mijn leven te laten circuleren door het geven en 
ontvangen van de kostbaarste geschenken van het leven: zorg, affectie, waardering, 
liefde, in stilte: geluk, vreugde en plezier wensen. [waarden en overtuigingen: attitude; de 
circulatie van rijkdom, vooronderstelling: zorg, affectie, waardering en liefde zijn het meest 
kostbaar in het leven] 

3. De wet van Karma, ofwel oorzaak en gevolg 
* vandaag zal ik kijken naar de keuzen die ik maak, bewust van keuzen in heden en 
toekomst [identiteit en missie: toekomstgerichte bewustwording van persoonlijke keuzen in 
relatie tot levensmissie] 
* Wat zijn de consequenties van de keuze die ik maak? Zal deze keuze mij en degenen 
die erdoor beïnvloed worden voldoening en geluk brengen? [identiteit en missie: 
ecologiecheck en zingeving] 
* eigen hart om raad vragen en laten leiden door aangename en onaangename boodschap 
[waarden en overtuigingen: vooronderstelling: je waardensysteem is onbewust en werkt intuïtief. 
vaardigheid: bewust luisteren naar je gevoel en intuïtie.]  

4. De wet van de minste weerstand:  
* minder doen en meer bereiken [waarden en overtuigingen: attitude, vooronderstelling: je 
kunt efficiënter bezig zijn] 
* acceptatie – dit moment is zoals het zou moeten zijn [waarden en overtuigingen: 
acceptatie, vooronderstellingen: a) er is een hoger doel of plan en dit moment is een 
onvermijdelijk en noodzakelijk onderdeel hiervan b) geloof in een hogere macht of 
zijnsbewustwording] 
* ik neem verantwoordelijkheid voor mijn situatie en gebeurtenissen die ik als probleem 
zie (niemand / niets de schuld geven) [waarden en overtuigingen: attitude van 
verantwoordelijkheid, vooronderstellingen: a) iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. 
b) problemen zijn relatief en worden door mensen (in gedachten) gecreëerd. c) je kunt anderen 
niet de schuld geven voor problemen die je zelf hebt gecreëerd.] 
* bewustzijn in weerloosheid: open staan voor standpunten en niet star vasthouden aan 
één ervan (niet de behoefte anderen te overtuigen) [waarden en overtuigingen: 
communicatieve attitude van dialoog, vooronderstellingen: a) verschillende mensen hebben 
verschillend bewustzijn b) er zijn verschillende standpunten mogelijk c) bewustwording en 
erkenning van andere standpunten dan het eigen resulteert in minder weerstand.]  

5. Wet van intentie en wens 
* Intentie naar eigen kracht  
1. Laat uzelf in het gat glijden (staat van zijn) 
2. Laat intenties en wensen los (doelen opschrijven, zaden van intentie planten) 
3. Blijf in een staat van zelfverwijzing 
4. Neem afstand van gehechtheid aan het resultaat – genieten van het moment van de reis 
van het leven op elk moment 
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5. Laat details aan het universum over  
[vaardigheden: oefening van intentionele doelmatige bewustwording vanuit identiteit en missie. 
vooronderstellingen: a) doelen worden gesteld vanuit een diepere intentie op het logische niveau van 
identiteit en missie. b) de continue beschouwing van het persoonlijke levensproces en hiervan 
genieten is belangrijker dan een focus op procedures of het resultaat.] 
* Lijst maken van wensen. Lijst bij je dragen: ’s ochtends en ’s avonds naar kijken 
[vaardigheden: formulering en imprinting van persoonlijke wensen en doelstellingen, vooronder-
stelling: door regelmatig te kijken naar de lijst (redundantie) wordt je bewust van je doelen en zul je 
je leven bewust en onbewust inrichten om deze doelen te halen en mogelijkheden (opportunities) om 
deze wensen te vervullen herkennen.] 
* Lijst met wensen loslaten en overgeven aan de schoot van de schepping (het kosmische 
stelsel) " plannen weidser dan eigen plannen [waarden en overtuigingen: attitude met 
betrekking tot wensen. vooronderstellingen: a) persoonlijke wensen maken onderdeel uit van een 
groter (overkoepelend) kosmisch stelsel. b) persoonlijke plannen hebben een plaats in een hoger 
plan; er is sprake van een hiërarchische structuur.] 
* Zichzelf eraan herinneren dat ik alles doe vanuit een op heden gericht bewustzijn - zoals 
het is. [identiteit en missie: bewustwording van gedrag en handelen in relatie tot heden en nu] 

6. De wet van het afstand nemen 
* vandaag wijden aan het afstand nemen, mensen vrijheid geven zoals ze zijn – 
afstandelijke betrokkenheid. [waarden en overtuigingen: attitude van afstandelijke 
betrokkenheid. vooronderstelling: accepteer mensen zoals ze zijn zonder vooroordelen en zonder 
manipulatie of dwang] 
* onzekerheid beschouwen als een essentieel ingrediënt van ervaringen – wijsheid van 
onzekerheid [waarden en overtuigingen: attitude van acceptatie en gebruik van de emotie 
onzekerheid. vooronderstellingen: a) onzekerheid is essentieel bij ervaringen. b) ervaringen met 
onzekerheid creëren inzicht en een groter evaluatief vermogen (wijsheid).] 
* in het veld van mogelijkheden stappen (plezier, het avontuur, de magie en het mysterie 
van het leven leren kennen) [waarden en overtuigingen: positieve attitude van mogelijkheden. 
Vooronderstellingen: a) je kunt door je houding te veranderen alternatieve gedragsmogelijkheden 
creëren. b) een associatie met plezier, avontuur, de magie en het mysterie van het leven creëert 
mogelijkheden.] 

7. De wet van Dharma ofwel doel in het leven 
Iedereen heeft een doel in dit leven – een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij 
aan anderen kan geven. [waarden en overtuigingen: bevestiging van uniciteit en aanwezige 
vermogens en vaardigheden van ieder mens] 
* vandaag de god of godin die in embryonale vorm in mijn hart leeft voeden. Aandacht 
aan de ziel die zowel lichaam als geest leven geeft. [identiteit: metaforische vergelijking van 
ziel met interne godheid als sturend / coördinerend orgaan voor lichaam en geest.] 
* bewustzijn van het tijdloze, eeuwige zijn met me meedragen te midden van 
tijdgebonden ervaringen. [spiritueel: verwijzing naar een tijdloze bewustzijnsbron en collectief 
bewustzijn] 
* lijst maken van mijn unieke talenten, alle dingen opschrijven die ik graag doe terwijl ik 
mijn unieke talenten gebruik, [identiteit: bewustwording van identiteit door positieve 
waardering van unieke talenten (vaardigheden)] 
als ik mijn talenten gebruik, raak ik mijn gevoel van tijd kwijt en creëer ik weelde in mijn 
leven en het leven van anderen. [identiteit: ervaren van flow1 en zingeving in relatie tot zelf en 
anderen.] 
* ik zal mezelf elke dag vragen: hoe kan ik van dienst zijn? En hoe kan ik helpen? 
[waarden en overtuigingen: verwijzing naar deugden dienstbaarheid en hulpvaardigheid. 
Vooronderstellingen: a) ieder mens kan dienstbaar zijn en helpen. b) er dient een gedragspatroon 
gecreëerd te worden door een systematische (dagelijkse) focus op deze deugden.] 

 
Bron oorspronkelijke tekst: Deepak Chopra ‘De 7 spirituele wetten van succes’. 

 

                                                
1 Zie: Mihaly Csikszentmihalyi. ‘Flow; Psychologie van de Optimale Ervaring’ 
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