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Train je verlangen
'Ik vond het verschrikkelijk, had het nooit op een vrijdag moeten doen'. Hij zat tegenover mij in de kantine, zijn gezicht onderstreepte hoe erg het voor hem was. Hij
had zijn mobiele telefoon bij mij omgeruild voor een NoPhone, een stuk zwart plastic
in de vorm van een telefoon. Zonder mobiel voelde hij zich alleen, afgesloten, onthand. Het maakte hem onrustig, alleen thuis liep hij de trap op en af. Normaal viel
er altijd wel wat te surfen, te kijken, te appen. Nu niet. Het regende en verder was er
niemand thuis.
Hij deed mee met de NoPhone-Challenge die ik voor studenten organiseerde. De opzet
is eenvoudig: je geeft je telefoon aan mij en krijgt er een NoPhone voor terug. Daar
kun je niets mee, niet bellen, niet op internet, geen foto's maken. Twee dagen later
ruilen we jouw telefoon en de NoPhone weer om. Het bleek vaak heftiger te zijn dan
vooraf gedacht. De telefoon is een oplossing voor elke verveling, de blauwe vinkjes
geven vertrouwen dat iemand veilig is thuisgekomen. Of, zoals iemand van een vriend
hoorde, 'dat jij nog leeft als ik me zorgen om je maak'. Een relatie op afstand kan tweemaal daags bevestigd worden, 'dan weet ik zeker dat ze aan me denkt'.
Ik zie de oefening met de NoPhone als een soort meditatieoefening. Dit keer niet op
een kussen en bij een Tibetaanse gong, maar als het uithouden van een situatie waarin
je niet verbonden bent met de wereld via je telefoon. Waarin je het moet doen met je
zintuigen, je geen foto's van de mooie bloeiende boom in het park kunt maken maar
er alleen naar kunt kijken. Waarin je moet leren vertrouwen dat je geliefde van je
houdt zonder elke dag wat hartjes naar je te typen. De slogan van de challenge is: 'Stay
Connected To The Real World'. 'Ik doe mee want ik wil niet de hele tijd alle kanten op
getrokken worden', zei iemand. Veel studenten verlangen dat. Maar hoe kun je dat
leren?
René Gude, voorheen Filosoof des Vaderlands, zei: 'Het leven is best wel een gedoetje'.
Hij pleitte voor 'humeurmanagement' om het uit te houden in al dat gedoe, een woord
dat hij ook wel vertaalde met 'ambachtelijk zingeven'. Noem het levenskunst. Leren
om meer mens uit één stuk te zijn, minder geneigd je te laten leiden door alles wat op
je afkomt, duidelijker durven te zijn in wat je wel en niet wilt en milder worden voor
jezelf en anderen. In andere woorden: humeurmanagement helpt je om meer mens
te worden en om te gaan met alles wat menselijk is. In de klassieke oudheid waren
daar vier plekken voor. Vier trainingscentra, aldus Gude: de universiteit, het theater, de
arena en de tempel. In elk centrum train je iets anders van jezelf.
Ik zie dat veel studenten hard trainen in het onderwijs en ook in de 'arena' door te
sporten. Allemaal zorg voor hersenen en lichaam. Muziek en festivals zijn varianten
op de training in het theater. Maar hoe zit het dan met de tempel? Wat train je daar?
Je kunt dat heel religieus duiden, maar laat ik het wat aardser invullen. Ik ontmoet
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De No Phone-Challenge is voor mij een moderne oefening die je net als mediteren zelfkennis geeft: dat waar je bang voor bent, onrustig van wordt of juist blij. Soms ontdek
je dan iets bijzonders. De student die op vrijdagmiddag zonder telefoon alleen thuis zat
vond in een kast op zolder een paar oude stripboeken. Hij vertelde enthousiast over
wat hij toen ontdekte: 'Weet je wel wat voor mooie verhaallijn in zo'n strip zit, dat is
ongelofelijk knap gemaakt!'. Hij leerde die middag een levensles die ook voor zijn studie en onderzoek belangrijk is. Hij moest wachten en wachten. Maar uit zijn verveling
werd verwondering geboren. En kreeg hij opeens nieuw inzicht.
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