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Zo wordt u een gelukkig en rijk mens 
Uit het boek “Zo wordt u een gelukkig en rijk mens” van Og Mandino zijn de volgende 
leefregels onttrokken. De attitude en actie van het individu zijn de allesbepalende 
factoren. 
 
Vandaag een nieuw leven beginnen, leef met de dag (pluk de dag) [Waarde: met schone 
lei beginnen] 
Leef nu [Identiteit: attitude focus op heden] 
Gebruik de wijsheid van anderen, die dit voor jou(w tijd) hebben opgeschreven 
[Waarde: onderwijs - gebruik ervaring van anderen] 
Keuzevrijheid van het individu (voor jou en voor anderen) [Spiritueel: ieder individu heeft 
keuzevrijheid en vrije wil] 
Goede en slechte gewoonten (vervang slechte gewoonten met goede) [Waardering van 
gedragspatronen: alternatieven zoeken] 
Profilering op verschillen i.p.v. gelijkheid (van individu, producten, systeem, 
levenswijze) [Waarden: alles heeft eigen unieke eigenschappen] 
Leren wat je niet moet doen; zelf op basis van doelen bepalen wat je wel doet. 
[Waarden: evaluatie van gedrag op basis van doelstelling] 
Een leerproces van motivatie, houding en uitgangspunten. [Waarden: persoonlijke groei 
op basis van principes] 
Aanleren van goede gewoonten [Waarden: werken aan ideaalbeeld]  
Groeien in het leven en ervaring [Vaardigheid: bewust waarnemen en ervaren] 
Liefde; handelen vanuit liefde, mensen met liefde tegemoet treden [Waarden: gebruik van 
de deugd liefde als uitgangspunt voor handelen] 
Opnieuw geboren worden [Spiritualiteit: nieuwe invulling geven aan je leven] 
Zon en regen beminnen (licht-duisternis) [Waarden: leven met de cycli van de natuur] 
Obstakels zien als uitdaging [Waarden: verander je houding en perspectief m.b.t. 
hindernissen] 
Vijanden prijzen en vrienden laten worden [Identiteit: verandering naar rol van verzoener 
en vriend] 
Mislukkingen beminnen want hiervan leert men [Waarden: positieve houding m.b.t. 
feedbackervaring en groeimogelijkheden] 
Ondernemen van actie tot men slaagt; altijd blijven proberen, beetje bij beetje [Waarden: 
attitude en houding van doorzetten richting gewenst doel, hoe klein ook de stap] 
Vertrouwen in jezelf en in je uniek zijn [Identiteit: affirmatie “ik ben uniek en kan al mijn 
uitdagingen aan”] 
Leven alsof het je laatste dag is [Waarden: leven in het heden, het nu en niet in de toekomst] 
Niet stilzitten, maar alle mogelijkheden om iets waardevols te doen aangrijpen 
[Waarden: pro-actieve houding, zinvol bezig zijn, creëren toegevoegde waarde] 
Uren nuttig besteden [Waarden: tijd is een waardevol middel voor toegevoegde waarde, 
verspil het niet] 
Liefkozen van partner en kinderen [Vaardigheden: tonen van genegenheid en liefde]  
Bemoedigen van mensen in nood [Waarden: mensen in nood dienen geholpen te worden en 
bemoediging is hierbij een basishouding] 
Beheersen en onderkennen van emoties [Identiteit: herkennen van emotionele signalen en 
vanuit de positieve intentie handelen]  
Verdriet omkeren in vreugde (depressie in verrukking) [Vaardigheden: NLP 
herprogrammeren van opgeslagen ervaring] 

http://www.metamagazine.nl/


© 2002 MetaMagazine.NL META Methode: Bijlage Zo Wordt U een Rijk en Gelukkig Mens 2 
 

Relativeren van eigen zelfvertrouwen (grootheid, rijkdom, trots) [Vaardigheid: 
relativeren van gevoelens – voorbeelden: humor (zelfspot), beschouwing in metapositie, 
universum-metafoor] 
Lachen om de wereld, en jezelf [Waarden: houding en vaardigheid van humor] 
Alles gaat voorbij (voor- en tegenspoed) [Identiteit: universeel principe van cyclische 
natuur] 
Dingen reduceren tot hun werkelijke omvang [Waarden: classificatie en 
relativeringsvermogen] 
Zolang je lacht zal je nooit arm zijn [Waarden en overtuigingen: het vermogen om te lachen 
heeft een intrinsieke waarde] 
Je bent zo gelukkig als je denkt dat je bent [Waarden en overtuigingen: geluk bepaal je zelf] 
Doelen stellen voor vandaag, voor deze week, deze maand, dit jaar en voor het leven 
[Identiteit: tijdgebonden doelen stellen en aangaan van persoonlijke commitments] 
Doelen stellen die hoger liggen dan die in het verleden gehaald zijn [Waarden en 
overtuigingen: doelen hoger dan bestaande situatie: groei] 
Het is niet belangrijk dat je daden van anderen overtreft maar dat je eigen daden 
overtreft [Waarden en overtuigingen: intrinsieke motivatie voor kwalitatieve verbetering] 
Hoger reiken dan je pakken kan [Waarden: grensverleggende attitude en projectie] 
Doelstellingen bekend maken aan anderen zodat je niet meer terugkunt [Waarden: 
opbouw van ’leverage’ door sociale druk] 
Nooit tevreden zijn over de prestatie op de markt (je werkgebied) [Waarden: constant 
streven naar verbetering CANEI ‘constant and never ending improvement’] 
Het volgende uur beter te maken dan dit uur [Waarden: CANEI met evaluatiemoment van 
een uur] 
Doeleinden aan de wereld verkondigen maar nooit prestaties bekend maken [Waarden en 
overtuigingen: vooronderstelling; doelen zijn om te delen en prestaties alleen voor jezelf] 
Dromen, plannen en doeleinden zijn waardeloos tenzij ze gevolgd worden door actie 
[Waarden en overtuigingen: actie is noodzakelijk voor het realiseren van doelen] 
Overwinnen van angst [Waarden: uitdagingattitude met vooronderstelling: je kunt je angsten 
overwinnen] 
Het is beter te handelen en te falen dan niet te handelen en hulpeloos te spartelen 
[Waarden: attitude; iets doen is beter dan niets doen] 
Stel niet uit tot morgen wat je nu kunt doen [Vaardigheden: nu doen wat kan; zingeving 
door dingen gedaan te krijgen] 
Succes wacht niet; als je wacht zal het een ander toevallen en voor jou verloren gaan 
[Waarden en overtuigingen: ‘sense of urgency’; grijp de kansen die je geboden worden]  
De helft van de rijkdom die je verwerft delen met anderen (minder bedeelden) 
[Waarden: de contributie aan de maatschappij en aan minder bedeelden] 
Motivatie tot leren (van eigen falen en mislukkingen van anderen) [Waarden en 
overtuigingen: vooronderstelling; van fouten leer je] 
Hij die nooit heeft gefaald, heeft nooit geprobeerd [Waarden en overtuigingen: probeer 
iets, vooronderstelling: door falen als criterium te nemen wordt het proberen gestimuleerd] 
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