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Tantra:
En altomfattende filosofi

Tantrismen er en spirituel filosofi, der ikke handler ret meget
om sex, men temmelig meget om livet og dpden, himlen og
helvedet - og om at omfavne alt, hvad dette liv indebarer.

Tantrasex. Tantramassag€. Taotantra.
Thaitant.a. Tani.adaihg Neotantra.

De seneste:r har iantra fanget man
i$ interesse, og det er blevct et ord og
.i L'egreb, sotu pludseligbruges i flang.
lantri$en er imidlertid en komplek,
esoterisk indisk filosofi i helt egen ret,
der to.ijener stor r.spckt.

H\or den rclaiivi store interesse for
tibetansk buddhisme har introdtrceret
brddhistisk tanka for Vesicn, har de.
!-iet langt nindre opmarksomhed
omking den hinduistiske tantra-yoga.
Dei soger deme artikel pa et mcgei
overcrdnel plan at imodekohhe.

To modpoler
Vores vestlige verden kan vi kalde loli
sortdi r€ttet dvs. vi er orientcrede

"Vesten er horisontalt

oienteret, @sten vertikalt.

Tmirafi iosof ien integrerer

de to modpolerl'

Tantra-yoga er filosofien, der integre
rer disse to modpoler Ved ai lad. "det
horisontale" vere udtryk fo. "det verti
kale" gores vores fysiske ve.den iil €n
manifestation af dcn ultimative vikc-
lighed, det guddommeligc. Den g.und-
l-ggende praksis er demed at anskue
dei ltlt almlndelige h, tued dets op- og
neclturc som B!ddomheligt.

Forgengelighed og evighed
Tantri kan oversattes til net system el,
lerritual. Den hadihonellc forstaelse er,
at lantra ei del derudvider visdommen
08 skaber sammenh€ng.

Tantra omfatter hele virkelighed€n -
b6de stof og and bade det evige og der

forga:ngelige; svarende til de buddhisti-
ske begrcber nimana og samsara og de
hinduistiske bralman og jagat.

Med tanhismens fremkomst omkrnlg
iir s00 e. Kr (se boks ) blev der altsa in
iroduceret en sammenh:eng, en gliden
de overgag, nellem det guddomneli-
ge og dei kLi alnindelige jordiske liv
(modsat de gengse vertikale filosofier
de.ope&r mcd en streng dualisme).

De tantdske mcslre siger, at der kun
er€n ultimativ sand virkelighed, men at
vi km hale trange forskcllige oplevel
ser og forstaelse. af den.

Der cr derfor brug for to nivcauer af
fo.staelse: den relative forst3else, dcr
snusfornuftigi forholder sig til den ma-

imod den 4/siske verden
(vores krop, det materiel
le, job, familic, hverda
gen, sansemessige nyd€l-

Dei Andelige har ikke
langere den sto.e plads i
lorcs livssyn. NAr det ho'
risontale er veret udvik,

Oprindelse og udbredelse i dag
Tanlrismen opslod ilndien midt ilolsE erlusinds€.Kr

Nogle tilhengere menerdog, at dens rodder strekker
sig megei langere lilbage. Som en bred kulturel be,

vegelse, def r€kkersin pavirkning ind overbade hin-
duismen, buddhlsmen og janismen, er dot dog fsrst

oFrkring ar 500. dlfilosot|€n han s qe( atblive tydstigt

ldag erder kun to kendtetanliske skoter - den syd-
indiske Shri-Vidya-tradition og den tanlriske buddhis-

ms iTibel, hvorat isar den tibetanske Vairyana-filosoti
er udbredt iVesten. Den hinduistiske tanl;iadition €r ".

derimod sladig ikke specielt udlorsketog beskevet.
[,{ange al detypiske tantfiske pEksisse. erdoq vidt

udbedte - ofte uden at udoverneved, at der er tate om
iantriske praksisser. Det er lor eksemoel mantElrem-

slgelser, brug€n af mandalaer, visuatiseringsmedira-
lioner og halha-yoga.

ler det sig iil decideret hedonisme (lvst

Stoisiedel€n af de indiske filosofiske
skoler e!. hvad man ku kalde zslik ld
' d!s. de tillegger lkke den fysiske veF
dcn nogen storre werdi, men har a] fo-
kus rcttet imod at transcendere dery
jnkl. vores fysiske l<Jop-

De har fokus "lige opad" inod en
frihed og lyksaliShed, der findes ei an-
det sted end her i deme verden. Ner
det vertikale e. ve.st, e! der tale om en
sireng livs- og kJopsfom;egiendc aske-
tismc (askese = forsagelse).
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terielle verden med dens skiften inel
lem nydelp og smerte, og den spiritu-
ele forsdelse, der leder til den uliima-
tive smdhed bag den fysiske verdens
forg€ngelighed.

Helt essentielt pointerer de, at der er
meget brug ror begge slags forstaeber.

Ud fra en relativ forstaeb€ kan ver
den fremta som et mere eller mindre
positivi sied at opholde sig/ men ud fia
den spirituelle forsiaeke er de! med den
fysiske verdens forgngelighed ikke
mulighed for at opna lykalighed her.

Hvor de flesie andr€ indiske vertikale
traditioner pA den baggrund har foku
seret pe askese og trdscendens, er tan
idsmen det stik modsaiie: "Lad os om-
favne vores helt almindelige verden
ned alt, hvad den hdeberer, og P him-
len i den." Mens vi alligevel er her i
denne dimension, se at sige.

Det betyder ikke, at Lantikeme €I he-
donistiske lystdyrkere (som den vest

sus i sammenh€ng og leves derfor
ogse i sammenheng. Uden adskillelse.
Uden ider om rigtiSt og forkert.

Kernen i den tmtriske filosofi er der-
med at se aliing som udtryk for det

magtelite, oB de tantiapraktiserende
hd derfoi altid betundet sig i kanten af

De mest ladikale i Indien bor fx pa
tossepladser, mediterer smurt ind i

guddonmelige. Det asken fra brand-
hel'ree oA del profane, le lis os s;r nop
oer;erq. l ige og oer "ro,  lanra. togien F, dFn i , .s i r leLop ne amkrins.  r ;a
rndelrge..vbdom og tongevejen t i t  oplysnir8.  dmnp Jl" ldre

o8 ve
glede er ikke adskilte le af iantrismen

lige veiden kan siges
at vare) eller er foi-
svundet i en naiv id6 ,,lad os omJame vores helt

erparadis sel{ almindetige verden

Det beq.dei. at tan-
ttikeme har en grund'
leggende forstAelse

og sehin en i denl'

modsetninger men to sider aJ den sd-
me virkelighed.

Hvor det almindelige menneske ople-
ver forgengelighed og lidelse, ser tan-
trikelEn evighed og guddommelighed.

Oprrr mod tabuerne
Deme omfavnelp af den fysiske virke-
lighed va prcvokerende for samhderl
og er det stadig den dag i dag. "Nar alt
er guddommeligt, se lad os bruge alt fil
at eifare det guddommeli8e", lyder det

tantriske resonnement-
"Lad os finde den gud-
donmelige ro, glede og
nydele i den helt alnin-
delige daglige vilkelighed
med parforhold, dod,

Tantrismen voksede pa

slanme! ogsa brugen af rituel sex. Og
det evt. med en anden end Fgtef€llen,
hvo or de ortodoke hinduister selv
sagt hurtigt tog afstand.

Hertil komer desuden indtagelP af
alkohol og kod (endnu to labuer i det
traditionelt toilagte og vegetariske
lmd) og endemmefitualer pa kirke-
86rde. lkke unde igi, at ianira huriigt
fik et da igt rygie.

Selv de noget mer€ noderate fra den
tdtriske sAkaldre hojrehendsskole og
fia kaulaskolen (syntese af de to skoler)
har af samme gr6d ogsa altid veret

Den hellige krop
Tantra yogien tager den fysiske lcop al-
vorligt. Det positive sld pa den fysiske
kop kommer direkle at at tdtrikeren
ser ali i vores fysiske verden som mmi-
festationer af det guddommelige. Der-

Kroppen ses som heli essentiel for det

at at aliing i vores fysiske verden er
udtuyk for den ene bagvedliggende vii-
ke[ghed - alt er med mdre ord gud-
dommeligtl Alt ses i samenlen& for-

den mAde frem som et opgsr med hin-
duismens mmge ritualer og rcgler om
rigtigi og forkerl. Det beto4 ai filosofi-
en faldt i unede blmdt hinduistemes

Pa dellysiske nlveau oplever vl os selv som adskllt lra alt€ndel. El resullat af denne lremmedgrrclse er
del odel€gg€nde split, vi i dtg ser i os selv og imellemos selv og andrc, dyr og mi|j6.
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g.undleggendc livspro
jekt: at erkende sandhe-
den. For det er via kJop-
pen og oens sanse4 ar vt
erlarer livet, og det er qua
erfaringerne/ at vi kan re-

Tantrikernes id€ om vo
.es nafur er dcrfor helt
central for deres praksis-
De mener, at vi bester af

L Arnonna.lo: \ates fysi-

2. PrdnalnaJla: eneryi
k.oppen, der understotter
den fysiske krcp og er bin-
deled irnellem den og sin-
det. Fslelse. er funderct i
anna maya 

')8 Pranarna-
ya.

3. Marojnrlri det lavere
sind (manas), der drives af
sansem€ssite inpul ivivl

4. Uinnnrnalta: det ha
jerc sind (buddhi), dcr j
visdom kan skelne imel-
lem virkeligt og ulirkeligt.
Hvor det lavere sind ska

,.*F

s
F
!
q
g

$

E,
Mangeal de lypiske lanlriske praksisser er vidt udbedte i dag - ofle uden at udoverne ved,
at def er tale om tanhiske praksisser, Det g€lder lx hatha-yoqa,

ber Lvivl og usilkerhed, b.inger detha, Den i Vesien sil udbredte hatha
jere sind sikkerhed" tilLid, stilhed og ro. yoga rned dc fysisk€ ovelser bygge.

5. A andn-n1alla: dcn transcendente grundl;eggendc pa deme tantriske filo
delaf vores sind (ahnan), der er kende sofi. Detsamme sor den serdeles kom
rpFnel veda.\&r.pI . \ iBr i  - rno.  pe| lp l€re om den ind( kop n"o
lyksalighed (ananda). dens energikanaler (nadier) og -ccntr€

Pi dei fysiske niveau oplever vi os (chakaer), IilseneLgiei (prana) og kun-
selv som adskilt fra alt andet. Pe hojere dalinikaften- For tantra yogien e. den
niveauer forsvnder denne oplevelse, og rysiske krop kongevejen til optysning.
ultihafivi kan vi Da det allerhoieste ni
veau opleve at vi;r€t mcd416r Shivas og shaktis dans

lo lengere ned inod dct fysiske, jo Vores unne$ anses i ianira-yoga for at
storre opleves adskillelsen altsa- Vi har vere en manifesiaiion af dcn rcne be-
det s:igar med at opleve cn adskillelse vidsihed. Den ultihative virkclighed er
in€llen kop og sind, hvilket ogsi beq'- altse ren bevidsthed. Den kaldes i dc
der en adskillelse imellem folelser og hinduistiske tantraskrifte. for Parama,

dod, skab.lsc og odelpggelse, tomhed
og stot siilstand og dynamik. Livet er
en fo.tlabendc dans imellem disse to

Detg€ldefsevel dei ydrc som det in-
dre - shiva og shakti he$kerogsainden
i os. c.C. Jrng brugte langt senere ter-
mcrne animus og anima, tren sigtet er
det sanme: lyksalighedea gladen og
klarhed€n opster forsi, nrir vi far inte
greret shiva og shakti inden i os.

Tanha yoga byder udov.rnc at prak-
tisere discipljnerei og samtidig danse
spontant med alle tilverekens aspckt€r
Her er ikl<e noget verdensfje.ntelement,
mcn cn insisteren pa at se det alfrinde,
lige liv som guddommeligt.

Vo.es opgavc er at erfare og erkende,
at vi som memesker €r fiie ti1 at leve
htndrede procent "horisontalt" uden
blik for dei guddommclige og dermed
lade selvbedra& gradighed o8 aggressi-
on faslholde os i det forgengelige ellcr
leve mcd detguddommelige for aje sa-
dan at livct lige her og nu e. det evige

shiva. Den beskives som veren, be
Denne frenmcdgorelse for vores fo vidsdled og lyksalighed.

lelser betyder - dcsvarre, for konse Shila er dei maskuline bevidstheds
kvenseine er store spekt af Parama-shi-
ai vi hve.ken kan re- va: den rcne, stille be-
gjstrere signalerie 'Hvor det almindelige menneske vidsrheds V€ren
trJ \on.  LJop el le optever tore€nqehshed oe Ldesp. S\ l l t i  er  oei  remi l inF
o,b,nde o,  n.d "n 

. l  Jbende , !De(t  dt
d,e.R.,utai . rLrdet se' tanrr t (erenel ' rgred r . r rm".hi t " l
odeleggende split, vi og guddommelighed] Shiva og shakti ska
j dag ser i os selv og ber universei sam-
imellem os selv og men, idei shaktis ube-
andre, dyr og hiljo. Tantnkene har al- Br-nsede energi igangsaiterbevidsihe-
tid papeget, at erkendelse af dettc for- dens mmifestation i det b,siske. Enllvcr
hold ikke er nok til at udbedre skadcn. manifestation indeholder alts6 lige dele
Der skal ogsa arb€jdes pA aUe oven- v€iEn og dynamjk - lige dele shiva og
ne\nle.enr r . \ .du.r  d4r v l - .Ee ot , , l  - l -a, t r .
spirituelt, ene.getiskog fysisk. Samhen udgor shiva og shakti liv og
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oglyksalige. O

Aniklen bygger pa Georg Feursleins bog
Tanttu - The PaIh ol Ecstasy, Shambhaa
i998, Se ogsa wulradil ona yogaslld es.

Bo He mann erjo!rnalsl, coach og toriatler.
Herv:tli.20 83 85 88, wwwboheimann.com.
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