
De kunst van het niet(s) doen 

Een e-book van niets … 

Niets is belangrijk. Dus doe niets. 
(Freek de Jonge)
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Nietsdoen is niet ingewikkeld 
Sterker nog, het is doodeenvoudig. Je kunt het al. Het zit al in je. Op dit moment heb 
je alles wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. Het beste advies dat ik je kan geven: leg 
dit boekje weg en ga het ‘doen’. Wil je toch nog even doorlezen? Ook dat is goed.  

In eerste instantie lijkt het leven erg complex en ingewikkeld, maar als je beter kijkt 
dan zie je dat de meeste dingen slechts schijn zijn. Geluk wordt steeds eenvoudiger 
als je er meer over leert. Niet alleen kun je geluk conceptueel makkelijker begrijpen, 
je kunt het ook veel makkelijker ervaren. En hierdoor wordt je leven steeds 
eenvoudiger, steeds rijker en steeds mooier.  

Nietsdoen. De dingen laten zijn zoals ze zijn. Eenvoudig, simpel en toegankelijk voor 
ieder mens. De onderstaande inzichten en tips kunnen je daarbij helpen. Met veel 
resultaat en zonder gezweef. 

Voordat je begint 

Een kleine waarschuwing om teleurstellingen te voorkomen: dit boekje brengt je 
geen spirituele verlichting. Het helpt je niet van al je problemen af, het is niet het 
antwoord op het leven. 

De inzichten en tips zijn geselecteerd omdat ze stuk voor stuk met weinig moeite veel 
resultaat teweeg brengen. Veel geluk met weinig gedoe, zeg maar. En laten we ons 
daar vanaf nu op gaan richten: veel geluk met weinig gedoe! 

Niet morgen maar nu

Neem het besluit dat je je goed wilt voelen. Niet morgen, niet over een tijdje, maar 
nu. Waarom? Omdat je dat verdient! 

Johan Cruijff verwoordde het ooit zo: 'Om gelukkig te zijn moet je iets doen waar je 
gelukkig van wordt.'  

http://www.andrz.nl/
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Waar ben je eigenlijk mee bezig? 

‘As soon as you have made a thought, laugh at it’ (Lao Tse) 

Wist je dat je ongeveer 95% van de tijd leeft op de automatische piloot? Je leven 
wordt gerund door je onbewuste, het gedeelte van je hersenen dat draait op 
gewoontes, routines en overtuigingen.  

De automatische piloot 

Als je nu eens van een afstandje naar je leven kijkt, zie je jezelf dan in een bepaalde 
richting bewegen? Of zie je jezelf steeds rondjes lopen, blijf je hangen in het leven dat 
je momenteel hebt? Leidt je leven ergens toe? Of houden je gewoontes, routines en 
gedachtepatronen je vast op de plek waar je bent? 

Terwijl jij denkt aan je problemen, staat je lichaam boterhammen te smeren, bestuurt 
het de auto of is het aan het schoonmaken. Je bent er met je hoofd niet bij en toch 
gebeurt alles automatisch dankzij je onbewuste. 

Het onbewuste 

Het onbewuste, dat de show draaiende houdt, heeft geen toekomstbeeld. Sterker 
nog, het heeft geen besef van tijd. Dit deel van jou wil de boel draaiende houden en 
meer niet. Maar jij wilt vooruitgang, jij wilt groeien en doelen bereiken.  

Je onbewuste kan je wel helpen je doelen te bereiken, maar dan moet je het wel 
voorzien van een concrete opdracht. Dus vandaar de vraag: Wat probeer je eigenlijk 
te bereiken? 

Herken je dat? 
‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ (Johan Cruijff) 

Je leeft helemaal niet zo bewust. Je gedachten stromen als een rivier, 24 uur per dag. 
Vaak lijken ze wel een eigen leven te leiden. 

Het denken 

Je bent je er niet eens meer van bewust. Je wordt meegesleept door gepieker, 
overpeinzingen en zorgen. Het lijkt alsof je het niet kunt stoppen. Je zit vol met 
gedachten, omdat je hoopt daarmee problemen op te lossen. Denken wordt dan iets 
dwangmatigs, bijna een verslaving.  

http://www.andrz.nl/
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Het kenmerk van een verslaving is, dat je er niet mee kunt stoppen. Kun jij stoppen 
met denken? Je kunt over bepaalde problemen tot Sint Juttemis denken, maar je zult 
ze daarmee niet oplossen. Sterker nog: je gedachten zelf hebben vaak het probleem 
gecreëerd. Dat probleem los je dus niet op met nog meer gedachten.  

Bewust zijn 

Je rent door de dag en hebt geen tijd om ergens bij stil te staan. Je laat je beïnvloeden 
door externe gebeurtenissen of mensen, zonder zelf het initiatief te nemen. Je 
piekert en vergeet daardoor te genieten. Soms raak je het overzicht kwijt en vergeet 
je dat je altijd een keuze hebt.  

Op de meeste momenten denk je aan andere momenten. Je staat onder de douche, 
maar je gedachten zijn al bij de middag en wat je nog allemaal moet doen. Of wat je 
gisteren hebt meegemaakt. Ben je je wel echt bewust van je leven? 

Je vergeet te leven 

Door al die gedachten vergeet je bijna te leven. En het enige wat je tegenhoudt, is je 
daar bewust van te zijn. Als je kiest om je gedachten tijdelijk te parkeren, dan zie je 
pas echt wat er om je heen gebeurt. Ooit wel eens iemand buiten zien lopen met z’n 
hoofd naar beneden? Die persoon was diep in gedachten en op dat moment heel 
ergens anders. 

Maar als je ervoor kiest om je bewust te zijn van dit moment, dan worden je ogen 
geopend. Plotseling valt je van alles op: lachende kinderen op straat, het geluid van 
de wind, de zon. Je bent gearriveerd in het nu. 

Wakker worden 

Je hebt de neiging om alles in hokjes te stoppen. Je baas is een harteloze kerel, de 
zomers zijn niet meer zoals vroeger, politici zijn onbetrouwbaar. Je wilt dat het 
anders is. En dat is juist wat je in de weg staat. Door te willen dat het anders is, kun je 
geen contact maken met dit moment. Dat kan alleen door - zonder oordeel - te 
ervaren wat er om je heen gebeurt.  

Als je dat kunt, sta je open voor het nu. En dat creëert vrijheid. Nu hoef je niets meer 
weg te stoppen, niets te veranderen en geen weerstand meer te bieden. Dan krijg je 
plotseling ruimte. Je wordt wakker uit de droom van je overpeinzingen. Laat het 
moment zijn zoals het is. Grijp niet in en probeer het niet te veranderen. Laat het 
gewoon gebeuren. 

http://www.andrz.nl/
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Stap uit de droom 

Uiteindelijk is je leven een aaneenschakeling van momenten. Je hele leven zit dan ook 
in dit moment. Alleen nu kun je gelukkig zijn. Alleen nu kun je genieten. Je kunt het 
proberen uit te stellen, maar dan stel je het uit tot een ander moment. Daarmee stel 
je ook je geluk uit. Open je ogen en pak dit moment, het is alles wat je ooit zult 
hebben. 

Wil je positief en ontspannen leven? Genieten van het moment? Stap dan uit de 
stroom van je gedachten. Je hoeft daar niets voor te doen. Je hoeft alleen maar te 
zijn. Wees je beter bewust van je omgeving, van dit moment en laat los.  

Loslaten is de eerste stap 

Loslaten leidt tot acceptatie en acceptatie leidt tot ontspanning. Laat alles los wat je 
denkt dat je nu moet doen en je voelt je automatisch beter en gelukkiger. Voor het 
moment heb je even genoeg gedaan. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je je daar 
later schuldig over voelt. Laat de behoefte los het altijd beter te willen doen en je 
zorgen te maken, want dat lost toch niets op.  

Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser naast zijn 
boot liggen en een sigaret roken. De man lag er lui bij en maakte geen 
aanstalten om ook maar iets te gaan doen. 

'Waarom ben je niet aan het vissen?' vroeg de fabriekseigenaar. 

'Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag,' zei de visser. 

'Waarom vang je er niet nog een paar?' 

'Wat zou ik ermee moeten doen?' 

'Je zou geld kunnen verdienen,’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je 
een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te 
gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon 
netten te kopen en die zouden je nog meer vis en meer geld opleveren. 
Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten. 
Misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn, net als ik.' 

'En wat zou ik dan kunnen doen?' vroeg de visser. 

'Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten.' 

http://www.andrz.nl/
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'En wat denk je dan dat ik nu aan het doen ben?' antwoordde de 
visser. 

Nietsdoen 
‘Als je een probleem hebt, denk dan goed na. Is er een oplossing, dan heeft 
het geen zin je zorgen te maken. Is er geen oplossing, dan heeft het evenmin 
zin je zorgen te maken.’ (Tenzin Gyatso – 14e Dalai Lama)) 

Maar waarom zou je eigenlijk helemaal niets willen doen? Ledigheid is toch des 
duivels oorkussen?  

Positieve effecten 

Omdat nietsdoen al vanaf een paar minuten per dag positieve gevolgen heeft voor je 
gezondheid en geluksbeleving. Wanneer je nietsdoet kom je op de eerste plaats tot 
rust. Je laat stress los en krijgt overzicht in je leven. Het helpt je te ontspannen en je 
leert jezelf beter kennen. Je komt als het ware dichter bij je ware aard.  

Nietsdoen kan ook een spirituele belevenis zijn. Daarnaast heeft nietsdoen ook een 
groot aantal gezondheidsvoordelen. Het verlaagt daadwerkelijk de concentratie 
stresshormonen in je lichaam. Je bloeddruk neemt af en je lichaam kalmeert en 
herstelt zich. Wanneer je stress kunt beheersen wordt je lichaam gezonder. 

Het mooiste zou zijn als je dit ondertussen niet meer leest en je nu heerlijk aan het 
nietsdoen bent. Lees je echter nog steeds, dan heb je het nietsdoen nog niet in de 
praktijk gebracht. Het beste kun je dus dit boekje gewoon wegleggen. Maar lukt dat 
nog niet zo goed, dan volgen hier een paar tips.  

Laat de controle los 

Waarom zit je hoofd vol? Omdat je probeert alles te controleren. Realiseer je dat dat 
niet mogelijk is. Je kunt gewoonweg niet alles controleren. Hoe graag je het ook wilt. 

Waarom heb je moeite de controle los te laten? Omdat je bang bent dat het dan niet 
goed gaat. Dat je dingen vergeet of er een potje van maakt. Je wilt met je gedachten 
de toekomst beïnvloeden. Maar dat kost je meer dan dat het je oplevert.  

Voortdurend denken kost heel veel energie. Laat het gewoon op je af komen. Door 
meer zelfvertrouwen te ontwikkelen heb je minder behoefte alles te controleren. 

http://www.andrz.nl/
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Geef jezelf toestemming niets te doen 

Neem regelmatig rust en doe niets. Dat is misschien wel de grootste uitdaging voor 
de moderne mens. Ben je daarmee onverantwoord of lui? Natuurlijk niet. Het is 
gezond om je te ontspannen.  

Richt je aandacht 

Concentreer je op wat er om je heen gebeurt. Wat zie, hoor, ruik, proef of voel je? Je 
kunt je aandacht maar op één ding richten. Of op de gedachten in je hoofd óf op wat 
er om je heen gebeurt. Je maakt je hoofd leeg door je aandacht te verleggen van de 
gedachten in je hoofd naar de realiteit om je heen. 

Gebruik je lichaam 

Dit is de beste manier om je hoofd leeg te maken. Heb je ooit wel eens flink gesport 
en gemerkt dat je daarna helemaal rustig was? Dat komt doordat je al je energie 
stopt in je lichaam en niet in je gedachten.  

Adem bewust 

Je kunt je ook concentreren op je ademhaling. Voel je inademing, voel je uitademing. 
Dit werkt ontspannend en is ook gezond. Je ademhaling is de bron van al je energie. 
Piekeren kost je energie, goed ademhalen geeft je energie. 

Delete je takenlijst 

De meeste dingen die we denken te moeten doen, zijn helemaal niet zo belangrijk. 
Maar ze leggen wel beslag op de ruimte in je hoofd. Kun je je voorstellen elke dag te 
beginnen met een lijst met dingen die je toch niet afkrijgt? Vergeet die lijst. Als er 
echt belangrijke dingen in staan, dan doe je ze toch wel.  

Als je iets vergeet wat belangrijk is, dan herinnert iemand anders je daar wel aan. 
Laat de controle los en besef dat je niet alles kunt of moet doen. Maak je hoofd leeg 
en geniet van het moment. 

Ontspan en ervaar je lichaam 

De onderstaande ontspanningsoefening wordt ook wel de ‘bodyscan’ genoemd, 
omdat je in gedachten je hele lichaam scant. Ga rustig liggen op de grond, sluit je 
ogen en ontspan je. 

http://www.andrz.nl/
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1. Verplaats je aandacht naar je lichaam. Voel hoe je lichaam op de grond drukt.
Adem rustig in en uit. Voel hoe je bij iedere uitademing verder in de grond
zakt.

2. Zodra je lekker ontspannen bent, verplaats je je aandacht naar je linker kleine
teen. Voel hoe de aandacht naar je teen vloeit. Verplaats je aandacht
vervolgens rustig naar je andere tenen, je voet, je kuiten en de rest van je
been.

3. Verplaats vervolgens je aandacht naar je andere voet en herhaal de vorige
stap.

4. Verleg vervolgens je aandacht naar boven en ‘scan’ je lichaam rustig. Voel de
aandacht door je lichaam gaan en voel hoe je bij iedere uitademing dieper
ontspannen raakt. Steeds als je ergens spanning voelt zitten, houd je de
aandacht even stil, ontspan je deze plek en ga je verder.

Aanspannen en ontspannen 

Deze ontspanningsoefening is geschikt voor iedereen die spanning voelbaar opslaat 
in zijn lichaam. Je kunt deze simpele ontspanningsoefening eenvoudig meerdere 
keren per dag uitvoeren, zowel op je werk als thuis.   

1. Ga ontspannen zitten op een stoel. Laat je armen langs je lichaam hangen. Bal
je vuisten en span alle spieren in je onder- en bovenarmen stevig aan. Maak je
spierballen zo hard mogelijk. Ontspan vervolgens weer en herhaal deze stap
zonodig.

2. Span nu de spieren in je gezicht aan. Knijp je ogen, mond, neus en kaken
samen en ontspan je gezicht na een paar tellen. Doe dit bij voorkeur als er
geen collega’s in de buurt zijn, het ziet er namelijk komisch uit.

3. Span je schouders en buikspieren aan door je schouderbladen naar elkaar toe
te bewegen en je buik aan te spannen. Doe je borst vooruit.

4. Haal je schouders op en span ze stevig aan, laat ze vervolgens ontspannen
zakken.

Masseer je lichaam 

Door jezelf even te masseren kun je spanningen in je lichaam snel en eenvoudig laten 
ontsnappen. De oefeningen kun je makkelijk uitvoeren in bed of na het douchen. Je 
hoeft niet te wachten tot iemand zin heeft om jou te masseren om er toch de 
voordelen van te ervaren.  

http://www.andrz.nl/
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1. Masseer je voeten door ze van bovenaf beet te pakken en met je vingers in je
voetzolen te duwen. Je voeten bevatten veel zenuwuiteinden. Door je voeten
te masseren kun je je hele lichaam kalmeren.

2. Smeer jezelf na het douchen aandachtig in met bodylotion. Masseer je lichaam
iets steviger dan je normaal zou doen als je bodylotion opsmeert. Beweeg met
je handen steeds richting je hart.

3. Geef jezelf een simpele hoofdmassage door met je vingertoppen cirkelvormige
bewegingen te maken door je haar.

4. Masseer zelf je onderrug, je kuiten, bovenbenen en schouders voor extra
ontspanning.

Gebruik een mantra 

Een mantra is een geluid of een zin die je helpt om tot rust te komen. Door voor jezelf 
een mantra te bepalen kun je op willekeurige momenten weer even tot jezelf komen. 
Deze ontspanningsoefening kun je in principe altijd en overal uitvoeren. Door 
regelmatig een ontspannende zin uit te spreken oefen je invloed uit op je 
onderbewuste.  

1. Kies een mantra waarvan jij rustig wordt. Ga rustig zitten en luister naar je
gevoel. Zeg een paar mantra’s en merk op welke zin je het meest ontspannen
maakt. Voorbeelden van bekende mantra’s zijn: ‘Ohm (mani padme hum)’, 'Ik
ben volkomen ontspannen' of 'Alles is perfect'. Verzin er gerust zelf een.

2. Gebruik deze mantra wanneer je je gespannen voelt. Je kunt het hardop
zeggen (of schreeuwen) wanneer je bijvoorbeeld in de auto zit, of hem in jezelf
zeggen wanneer je in openbare ruimtes bent.

3. Stop iets in je zak dat je eraan herinnert om deze zin uit te spreken.
Bijvoorbeeld een kraal of een steentje. Steeds als je je hand in je zak steekt,
voel je dit steentje en gebruik je je mantra.

Mediteer 

Het draait bij mediteren om rust en concentratie en daarom is het belangrijk dat je 
geen lichamelijke ongemakken hebt. Zorg dat je mediteert in een stille, niet te lichte 
omgeving waarin je niet gestoord kan worden. Zet je telefoon en je computer uit.  

De basishouding is de lotushouding waarbij je je linkervoet op je rechterbeen legt en 
andersom. In deze houding komen is alleen erg lastig en er weer uit loskomen ook. 
Ga dus gerust gewoon op een stoel zitten als dat beter voelt. Zorg er wel voor dat je 
je hoofd in lijn met je rug plaatst, zodat je ruggengraat recht is.  

http://www.andrz.nl/
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Op je knieën mediteren kan ook. Zit op je knieën en leg je voeten plat op de grond. 
Ga met je billen op je voeten zitten. Zorg dat je ruggengraat recht is. Eventueel kun je 
tussen je benen en je billen een opgerolde handdoek leggen. 

Of ga er gewoon lekker bij liggen. Zoek een goede plek. Ondersteun je hoofd met een 
kussen. Leg je handen uit elkaar op de grond. 

Een zenmeester raadde zijn studenten aan om drie keer per dag twee 
uur te mediteren. De meeste van zijn volgelingen keken hem wat 
benauwd aan. Hun commentaar was bijna gelijkluidend: ‘Ik zal het 
proberen ...’ 

De meester knikte ernstig en terwijl hij terugliep naar zijn zitplaats, 
viel het boek  dat hij onder zijn arm had op de grond. Verstoord 
draaide hij zich om, bukte voorover, reikte naar het boek en greep er 
tien centimeter naast. 

Keer op keer greep hij vergeefs naar het boek. Zijn studenten keken 
hem verbijsterd aan. ‘Probeer jij het ook eens,’ daagde hij een van hen 
uit. De student liep naar het boek, raapte het op en reikte het 
zijn meester aan. 

Die sloeg echter boos het boek uit de handen van de student en zei: ‘Ik 
vroeg je niet het boek op te pakken, ik vroeg je alleen maar het te 
proberen!’ 

Nu komt de kunst: doe niets 
‘People say nothing is impossible.  But I do nothing every day! ’ (Poeh) 

Ja maar … Nietsdoen en niet denken. Kan dat wel? Als je aan niets denkt, denk je toch 
ook? En als je niets doet, doe je toch ook iets? 

Niet denken 

Hoe kun je nou aan niets denken? Dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. Je zult 
merken dat je, wanneer je mediteert, veel gedachten hebt. De kunst van het 
mediteren is het laten varen van deze gedachten. Laat ze komen en gaan en 
concentreer je op je ademhaling. Iedereen haalt adem dus iedereen kan het.  

1. Wees jezelf bewust van het stromen van de lucht in je longen en laat de lucht
weer los. Verander niets aan je adem, neem hem gewoon waar. Je kunt
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eventueel je ademhaling tellen van 1 tot 10. Zodra je een gedachte hebt, begin 
je weer bij 1. Je hoeft niet te oordelen, plannen of onthouden.  

2. Bekijk je gedachten alsof het wolken in de lucht zijn die voorbijdrijven. Merk je
dat je langzaam wordt meegenomen door je gedachten? Focus dan weer op je
ademhaling. Uiteindelijk zul je in staat zijn je hoofd echt leeg te krijgen tijdens
het mediteren.

Hoe vaak moet je mediteren 

Je moet helemaal niets! Maar meditatie heeft al een enorm effect wanneer je het 15 
minuten per dag doet. Je kunt je eigen tijden bepalen door te experimenteren.  

Mediteer bijvoorbeeld een maand lang elke dag 15 minuten en bekijk wat voor effect 
het op je leven heeft. Waarschijnlijk voelt het de eerste keer wat vreemd, maar na 
een aantal meditatiesessies zul je je er al snel vertrouwd mee voelen en het zelfs 
gaan missen als je het niet doet. 

Heb je het druk, mediteer dan een kwartier.   
Heb je het érg druk, mediteer dan een half uur. 

http://www.andrz.nl/
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Pas de inzichten stap voor stap toe in je leven 
Ben je geïnspireerd geraakt? Begin dan vandaag nog met het toepassen van de 
inzichten of oefeningen in dit e-book.  

Bepaal voor jezelf welke onderwerpen het meest belangrijk zijn en ga er stap voor 
stap mee aan de slag. Je kunt op ieder moment terugkomen bij dit boekje en de 
inzichten opnieuw in je leven integreren.  

Geluk is niet iets wat je zomaar overkomt. Het is het vermogen in je leven te 
realiseren wat betekenisvol voor je is en leidt tot meer voldoening en meer zingeving. 

Wees de regisseur van je eigen leven. Stop met wat niet (meer) werkt en doe wat wél 
werkt! 

Tot slot 

Indien je hierbij hulp kunt gebruiken, kijk dan op www.andrz.nl of neem contact op 
voor de mogelijkheden.   

ANDRZ Coaching & Training ondersteunt mensen en organisaties op weg naar meer 
geluk en succes en hanteert daarbij een praktische en oplossingsgerichte werkwijze. 

Dit boekje is een uitgave van ANDRZ Coaching & Training. Misschien kun je iemand 
hiermee helpen zijn of haar leven in eigen hand te nemen en doelgerichter te leven.  

Je bent daarom vrij om het te delen met anderen, het digitaal door te sturen of het te 
printen. Het is ook toegestaan delen uit dit boekje te publiceren, mits de tekst wordt 
vergezeld van deze bronvermelding:  ANDRZ Coaching & Training | www.andrz.nl 
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