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Metta nummer drie
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dhammavedin.be
In twee vorige afleveringen schreef ik over
▪ Metta in jezelf (in plaats van voor jezelf);
▪ Metta Bhavana, een stapje verder. (Verlangen naar geluk meer en meer
ervaren als verlangen naar wat vaardig is.)

Ik kreeg daar heel behulpzame reacties op van Steven en van Jo. Na verdere
reflectie en  experiment: metta nummer drie.

Metta in jezelf ontdekken, ontdek dat je om jezelf geeft
In een meditatie-workshop in Padmaloka legde Dharmadipa uit dat de wens het
goed te hebben er al is. We hoeven die wens niet te produceren. Sta ervoor
open; ontdek hem.
Ik schreef:
Ontdek dat je om jezelf geeft. We hebben een sterke aangeboren neiging om het
warm te hebben, om te eten, om beschermd te worden... om lijden te vermijden.
Die neiging kun je niet tegenhouden: als we honger hebben, eten we, in gevaar
vluchten we...
Dus de eerste fase bestaat erin vast te stellen: ik zorg voor mezelf, die wil is er.
Dus deze gemoedstoestand is de basis voor onze bezorgdheid voor anderen: ‘Ik
weet hoe het is om voor mezelf te zorgen, ik weet hoe het is om problemen te
hebben’.
Jo wees er me op dat die reeds aanwezige wens best ook wel heel ruim kan zijn,
Gericht op een grote, diepe, schone tevredenheid, voorbij mijn kleine ik.

De wens het goed te hebben: verschillende niveaus
We hebben, als alle levende wezens ,een drang tot zelfbehoud. Zelfbehoud is
noodzakelijk: we moeten eten, drinken en slapen om gezond te zijn. We hebben
rust, energie, zorg, contact , hulp van anderen nodig. We moeten gevaren  en
vijanden1 herkennen en ons ertegen beschermen. Daartoe zijn we uitgerust met
verschillende capaciteiten.

Pure ik-gerichte reflexen
Voor mijn eigen overleven grijpen naar wat nodig en aangenaam is; afstoten en
bestrijden wat ons in de weg staat en onaangenaam is. (Voedsel, voortplanting,
territorium.)
De evolutionaire psychologie schrijft dit toe aan ons reptielenbrein.

1Wat of wie ons kwaad doet of wil doen.
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Sociale reflexen voor het overleven van de familie of groep
Zoals vele  diersoorten zijn we sociaal: we overleven en hebben succes als soort
dankzij onze samenwerking als groep, door elkaar te helpen en beschermen. Bij
sommige diersoorten gaat dit niet verder dan de eigen jongen.  Andere leven in
groepen of kuddes waarin individuen het voor elkaar opnemen.
De mens leeft al honderduizenden jaren in gemeenschappen waarbinnen
individuen samenwerken en voor elkaar zorgen. Daarnaast blijft er angst en
agressie bestaan tegenover ‚anderen‘ (andere stammen, ‚rassen...) Bepaalde
Noord-Amerikaanse Indianen zouden leden van hun eigen stam ’menselijke
wezens‘ noemen.
In deze omstandigheden kan er ook welwillendheid en  respect bestaan ten
overstaan van wezens buiten de eigen familie, groep of stam. Ook bijvoorbeeld
tegenover dieren, planten, natuurverschijnselen. (Ook bij diersoorten komt zulke
ruimere waardering, vriiendschap, rechtvaardigheidsgevoel voor.)

De hele mensheid en alle levende wezens in het hele universum
Ongeveer vijfhonderd jaar voor onze tijdrekening ontstonden de universele religies
en levensbeschouwingen2 met een algemene kijk op de mensheid en de kosmos.
Vandaag hoort ongeveer tachtig procent van de wereldbevolking bij één van
deze grote religies. De boekgodsdiensten (jodendom, christendom, islam) en de
niet-theïstische of polytheïstische religies (boeddhisme, hindoïsme, taoïsme,
confucianisme) bieden verschillende voorstellingen van de kosmos, de mensheid
en werkelijkheid aan. Ze streven echter alle naar vrijheid, een hoger bewustzijn,
liefde, vrede en solidariteit.
De interpretatie van de hoge  principes en de religieuze en maatschappelijke
praktijk binnen  deze geloofsgemeenschappen was (en is)  natuurlijk vaak verre
van fraai3.

De metta bhavana
In deze oefening willen we leren welwillendheid te laten groeien voor alle levende
wezens. Dhammaketu wijst er steeds op dat deze totale openheid tegenover
anderen uiteindelijk samenvalt met wijsheid: met heel je wezen inzien dat er geen
losstaand, afgescheiden ik te bespeuren valt in onze ervaring. ‚Metta en Wijsheid
zijn de twee kanten van dezelfde medaille,‘ zegt hij.
In onze ervaring binnen en buiten de meditatie lopen de meer en minder ik-
gerichte verlangens door elkaar en ze veranderen van moment tot moment met
de omstandigheden. Zo kan ik een frangipanneke eten om te proberen met
zoetigheid mijn frustratie te dempen. Maar ik kan er ook van genieten in diepe
vreugde en vriendschap.
Laten we dus kijken welke metta we in onszelf ontdekken: het kan een
eenvoudige wens zijn het warm te hebben of tot rust te komen. Maar het kan ook
een veel ruimere, nobele wens zijn.
De eenvoudige wens tot zelfbehoud en welbevinden van jezelf en anderen is op
zichzelf ook zeer waardevol. Een gelukkig gezond menselijk wezen zijn is de basis
voor verdere ontwikkeling. Om het uitdagend te zeggen: een gezond ego
ontwikkelen om rustigaan te leren loslaten.

2Bijvoorbeeld de visies van de Griekse wijsgeren en tal van oosterse zoekers in het tijdperk
van de Boeddha.
3De op zich nobele inzichten waren bijvoorbeeld niet van toepassing op slaven; andere
godsdiensten worden nog steeds op veel plekken met de wapens bestreden.


