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Tijdsurfen voor
beginners
Soms heb je het gevoel voortdurend te weinig tijd
te hebben. Dat kun je veranderen door er anders
mee om te gaan. Weg met het to-dolijstje; kies
spontaan wat je gaat doen, is het advies
van stresscoach Paul Loomans.

door Dora Rovers
illustratie Censuur

P

aul Loomans (58) is zenmonnik
en zou het schoolvoorbeeld van
rust moeten zijn. Toch liep de
ex-acteur en -regisseur enkele
jaren geleden hopeloos vast.
Hoewel hij een groot deel van
zijn tijd besteedde aan ‘intens
nietsdoen’, zoals hij zenbeoefening noemt,
leed hij aan stress met een hoofdletter. „Ik
zag steeds vooral wat ik níet van mijn to
do-lijstjes kon afstrepen. Ik had er destijds
al twee voor mijn verschillende banen en
een derde lijst met alles wat ik met mijn gezin wilde ondernemen.”
Loomans nam een rigoureus besluit; hij
gooide zijn lijstjes weg. De methode die hij
daarna al doende verwierf om zijn bezigheden met volle aandacht en in rust te doen,
noemt hij tijdsurfen; niet met je verstand,
maar vanuit je gevoel handelen. Daarbij
kwamen de lijstjes trouwens al snel terug.
„Maar wel anders; als controlemiddel achteraf.” Loomans vergat namelijk cruciale zaken als aankopen, waardoor een act in zijn
theatershow dreigde te mislukken.
Dit soort valkuilen en andere verworven
inzichten staan in Ik heb de tijd; handleiding
in tijdsurfen. Daarin beschrijft Loomans de
zeven stappen die tijdens zijn zoektocht
kwamen bovendrijven. In zijn praktijk De
StressOntknoping past hij deze beginselen
toe tijdens sessies met onder meer gestreste ambtenaren en overspannen docenten.
De spreekkamer van de stresscoach weerspiegelt zijn methode van taakbeheer; geen
stapels papieren of losse voorwerpen.
„Voor iets wat onverwacht inbreekt, leg ik

de activiteit waar ik mee bezig ben even
volledig stil”, zegt hij. Eén van zijn uitgangspunten is dat je alle energie moet
schenken aan wat tussendoor komt en je afleidt van je hoofdbezigheid. „Of het nu een
telefoontje van een collega is of een kind
dat je iets wil laten zien, je switcht je aandacht volledig. Daardoor ervaar je de onderbreking niet als een storende factor.”
Het is één van de stappen die er voor zorgt
dat je uiteindelijk Loomans stap-7 gaat beheersen; leren vertrouwen op intuïtie. „Als
je op je gevoel door je activiteiten surft,
ontstaat een mozaïek. Je intuïtie pakt namelijk de ideale volgorde. Je verstand daarentegen zou de helft van de tijd tegen de
stroom in roeien, omdat het zo belangrijk
is dat iets nú afmoet.”
De controle loslaten, is de lastigste en finale stap. Toch beoefent iedereen ongemerkt
al tijdsurfen; op zaterdag, als er wel wat
moet gebeuren, maar niet per se op een
vast tijdstip. Loomans: „Je neemt je dan
voor een klusje te gaan doen in de tuin.
Maar dan zie je de krant op tafel liggen en
lees je die eerst. Daarna ga je alsnog de
tuin in en maak je een babbeltje met de
buurman die langskomt.”
Het is de kunst deze rust en ongedwongenheid door te trekken naar de werkdagen,
waarop eisen en deadlines worden gesteld.
Wie bang is dat dan noodzakelijke klussen
blijven liggen, vergist zich. „Natuurlijk
weet ook de intuïtie dat vervelende of
saaie karweitjes gedaan moeten worden, zoals de kattenbak schoonmaken of de
schuur opruimen”, zegt Paul Loomans.

„Het punt is dat
we zulke klussen
vaak met tegenzin
doen, maar ook die bestaan slechts uit een
serie handelingen. Als je besluit tot ‘ik aanvaard deze handeling’, dan is het een gewoon karwei geworden.”
Het risico is anders groot dat dit soort taken vooruit worden geschoven en continue voor onrust zorgen. Deze energie vretende, malende gedachten en gevoelens
noemt hij ‘knagende ratten’. Het gaat hierbij om een verslag dat nog niet af is of een
opdracht die we lastig vinden. „We hebben
de neiging zo’n knagende rat in een hoek
te zetten en er niet naar te kijken. De oplossing is: ga er naartoe. Inventariseer wat de
tegenzin veroorzaakt en wat er moet worden gedaan om dit op te lossen, zonder dat
je direct aan de slag hoeft te gaan.”
De knagende ratten transformeren hierdoor in makke schapen, die volgzaam achter de herder aanlopen en hem niet uit zijn
slaap blijven houden. Waarom wij onszelf
steeds opjagen en niet gewoon genieten
van onze rust, begrijpt de zenmonnik wel.
„De mens wil zo graag vooruit en is zo
nieuwsgierig, dat het onze natuurlijke neiging is steeds meer te gaan doen.”
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Doe één ding tegelijk en rond dat af.
Sta stil bij wat je doet en aanvaard de handeling.
Las natuurlijke korte pauzes in.
Geef alle aandacht aan wat er onverwacht
tussendoor komt.
Neem alles wat je voor je uitschuift onder
de loep.
Observeer malende gedachtes en gevoelens.
Kies spontaan, ingegeven door intuïtie,
wat je gaat doen.

Paul Loomans – Ik heb de tijd; handleiding
in tijdsurfen, 19,95 euro, Ankh-Hermes.

