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Hvad er traditionel tantra yoga?
Og handler tantra kun om sex?

Sex er det første, mange tænker på, når de hører ordet tantra. Men nej,
tantra handler ikke kun om sex. Det er dog forståeligt, at mange tænker
sådan, da ordet tantra i dag er meget misforstået. Langt de fleste, der
tilbyder noget, de kalder tantra, har et primært fokus på seksualitet.
Men den traditionelle tilgang til tantra er en anden.
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raditionelt er tantra og tantra yoga meget mere end
blot det seksuelle, som ofte er i fokus i dag. Det
er en filosofi, der omfavner hele livet og dermed
heller ikke ekskluderer seksualitet. For en traditionel
tantriker er sex ikke blot en fysisk akt. Seksualitet
ses som helligt, og både sex og forhold tages meget
seriøst. For at nå dertil, hvor man kan se sin seksualitet og sit
forhold på denne måde, bliver man nødt til at opbygge sig selv og
få et solidt fundament ved først og fremmest at forstå, hvem man
virkelig er, hvor man kommer fra, hvorfor man er her, og så leve sit
liv ud fra denne forståelse. Så vil måden, man ser hele verden på,
ændre sig – inklusiv måden man ser forhold og sex på. At man skal
finde ud af, hvem man virkelig er, kan hurtigt komme til at lyde som
tomme ord, for hvordan finder man egentlig ud af det? Det er dér
blandingen af praksis og viden i traditionel tantra yoga kan hjælpe,
så det ikke bare bliver tomme, smarte ord.

den fysiske praksis i tantra yoga
Den fysiske praksis er en vigtig del af tantra yoga og inkluderer
asanas (yogastillinger), pranayama (regulering af vejrtrækning) og
bandhas (låse) m.m. Alt dette er baseret på traditionel ayurvedisk
viden om prana, der er din vitale livsenergi. Ved at balancere prana
gennem den fysiske praksis, optimerer du alle dele af dit system,
og dette bringer dig til dit fulde potentiale, både fysisk, mentalt,
følelsesmæssigt og energetisk. Det er en meditativ form for yoga,
der ikke fokuserer på eksterne mål og på, hvor smidig du er, men
lærer hele din krop at meditere. Det handler om at slappe af og
give slip, og du lærer at følge din intuitive kropsfornemmelse og
ikke fokusere på et perfekt eksternt ideal – hverken i yogaen eller i
hverdagen. Når man lærer at slappe af på denne måde, giver man
slip på at skulle præstere, og man kan begynde at udtrykke sig fra
sit sande selv.

viden er en vigtig del af tantra yoga
Ud over den fysiske praksis er viden en vigtig del af traditionel tantra
yoga. Her menes ikke blot intellektuel viden, men en dyb, integreret
viden og forståelse. Viden fra de traditionelle tekster, tolket med
hjælp fra en traditionel mester, hjælper én til at forstå sig selv og
universet og er med til at hjælpe én med at integrere den viden,
man får.
Der er mange tantriske tekster, som, når man forstår, hvordan
de skal fortolkes, giver indsigt i livet (f.eks. Karma, Dharma, Kundalini, Chakras, Prana, Samadhi m.m.). Der er dog rigtig mange
misforståelser omkring, hvad disse tekster siger, og det kan være
svært at finde en mester, der kan hjælpe én med at forstå den oprindelige mening, da teksterne og ”koncepterne” har været igennem
rigtig mange filtre.
Men rigtigt fortolket kan denne viden hjælpe dig til at stoppe med
konstant at hige efter bekræftelser udefra og med konstant at sammenligne dig selv med andre, da du forstår og accepterer dig selv og

den verden, du lever i. Dette vil føre til, at du kan leve dit liv fuldt ud
med jordforbindelse og derigennem opleve ægte frihed og glæde.
hvad er ægte glæde og frihed ?
Frihed og glæde forstås traditionelt lidt anderledes end de fleste af
os i dag forstår det. I dag er det, de fleste af os forbinder med glæde,
en ekstatisk glæde, som vi får, når noget godt sker for os, eller når
vi får en god følelse. Det vil sige, at vi er afhængige af noget udefrakommende for at finde glæde. Ifølge den traditionelle tantriske forståelse ser man ægte glæde og frihed som en naturlig følge af, at
man forbinder sig selv til sit sande selv, som man kan finde tilbage til
gennem praksis og viden. Livet vil stadig foregå, og der vil ske ting i
vores liv. Men forbindelsen til ens sande selv vil altid være der, og der
vil altid være en indre glæde, ro og stabilitet, som ikke bliver påvirket
af de ydre ting, der sker. Den ekstatiske glæde, de fleste af os i dag
jagter, giver ikke tilnærmelsesvis den frihed, tantra og yoga snakker
om, man kan opnå. Det kan i stedet meget nemt ende med at blive
en afhængighed af at skulle føle denne ekstatiske glæde hele tiden –
hvad enten afhængigheden så bliver sex, stoffer, alkohol eller endda
yoga, tantra eller såkaldte energetiske øvelser. Desværre er tantra
og yoga i dag ofte reduceret til teknikker, der kan hjælpe dig med at
opnå disse sanselige stimuli og deraf følgende ekstatiske glæde, hvor
man også let mister jordforbindelsen, og som ofte er efterfulgt af en
tristhed, med mindre man gør det samme igen og igen. Det kan på
den måde udvikle sig til en afhængighed og en konstant jagt.
Så traditionel tantra yoga er meget anderledes end den tantra, man
finder de fleste steder i dag. Traditionel tantra er ikke kun en række
fysiske øvelser eller teknikker, som det ofte er fortolket i dag. Det
handler først og fremmest om at få en dyb forståelse af, hvem man
virkelig er – set ud fra en række uforanderlige universelle principper
og ikke ud fra ens egen dag-til-dag fornemmelse – og så at leve livet
herfra. Derigennem kan du finde den ægte frihed og glæde, tantra
og yoga traditionelt taler om. £

”At man skal finde ud af, hvem man
virkelig er, kan hurtigt komme til at lyde
som tomme ord, for hvordan finder man
egentlig ud af det ?”
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