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Tantristlik meditatsioon:
seks pole pelgalt orgasmini jõudmine
Tantra levib kulutulena üle Eesti, tekitades ühtedes uudishimu, teistes
aga juba vastumeelsust. Asjaosaliste meelest mõistetakse tantrat sageli
vääriti. Johanna Kallion intervjueeris tantristliku meditatsiooni õpetajat,
et teha veel üks katse tantra sügavamat olemust edasi anda.
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uuleme tihti ütlust, et aeg
on raha. Kas ikka on? Kui
aeg oleks raha, siis oleks
enamik inimestest miljonärid. Kui tihti me kuuleme sõnu: mul pole aega? Aga raha?
Elutempo paneb meid kiirustama ka
kõige olulisemate vajaduste rahuldamises, milleks on füsioloogilised vajadused – kõiges, mis asub Abraham Maslow inimvajaduste püramiidi kõige alumisel ja ühtlasi laiemal sektoril. Ning
see on muutnud ka partneritevahelise
intiimsuse pelgalt kiireks orgasmiks.
Kui lääne ühiskonnas keskendus
psühholoogia algselt vaid mõistuse töö-

44

le, siis budistlikus ühiskonnas hõlmab
see ka keha ja meelte mõistmist sügavamal tasandil. Uurisime üle 40 aasta
tantristliku meditatsiooni õpetamisega
tegelenud Osho õpilaselt Sudheer P.
Nietilt, kas seks võiks olla midagi enamat kui kiiresti orgasmini jõudmine.

Vabastav tunne
„Tantra ei hõlma ainult seksi ja isegi mitte suhteid, vaid õpetab kogema
tundeid. Tantra ühendab spirituaalsuse ning seksuaalsuse,” selgitab Sudheer
tantra sügavamat tähendust. Ta kirjeldab seksuaalsust kui oskust kuulata
oma sisemist mina ja tunnetada oma
energiat; kui kirjeldamatult
vabastavat tunnet.
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Inimesed kogevad seeläbi suurt ühtekuuluvust nii maailma kui ka partneriga. Tema sõnul ongi sel põhjusel
esmatähtis õppida ennast tundma ja
kuulama. „Avastada põnev maailm,
mille pearollis oled sina ise ja mitte
keegi teine,” täiendab Sudheer.
Miks peab selleks mediteerima, et
iseennast mõista? Sudheer on märganud, et inimesed on tugevasti kinni
oma mõtetes ja seepärast on neil raske
välja filtreerida seda, mida nad tegelikult vajavad. „Tantristlik meditatsioon
aitab saavutada rahu oma kehaga ning
armastada ennast just sellisena, nagu
me oleme. Ainult iseennast aktsepteerides saame kogeda teise inimese lähedust. Eesmärk on jõuda rahuloluni,
tulla välja oma mõtetest ning iga hetke
nautida.”
Tantristlikus meditatsioonis õpib
inimene tundma signaale, mida keha
talle saadab. See pole mingi seksuaalnippide praktika, vaid sügavam iseenda tundmaõppimine. Mõistes oma
keha vajadusi, saab seksuaalelu
uue tähenduse. Sudheeri sõnul
võib inimene orgasmini jõuda ka kaaslase ja enda füüsilise abita – see on võimalik vaimsel tasandil.
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Keha ja vaimu harmooniline ning üheaegne
tunnetamine loob kauem kestva intiimsuse,
mis aitab tagasi hoida kohest orgasmi ja
viib selle nii ka uuele tasandile, pikendades
kordades selle kestvust ja sagedust.
Orgasm – tormata või oodata?
Mitte väga ammused ajad, mil mitmed
arusaamad takistasid meil seksist ja
intiimsusest avameelselt rääkimist, on
jätnud paljudesse inimestesse sisemise
allasurutuse. 60. aastate hipiliikumine
muutis seda kurssi. Siis hakati seksist
rääkima ja saabus teine äärmus: seksist
sai kinnisidee, tekkis pidev ihalus kiire
seksi ja orgasmi järele.
Inimesed on orienteeritud orgasmile, seda nii idas kui läänes. Seks
võrdub paljude jaoks orgasmiga, aga
võiks olla veel midagi enamat – kahe
inimese sulandumine üheks, mis vallandab mõlemas imelise, eufooriliselt
vabastava tunde. Sudheeri sõnul on
inimene õnnelik ja rahul, kui ta tunneb
end kuhugile kuuluvat. Orgasm lõpetab suguakti ja pärast seda tunneme
end küll vabastatuna, aga sageli siiski
eraldatuna.
Suhete tasandil tekivad probleemid
sageli sel põhjusel, et mehed tahavad

võimalikult kiiresti orgasmini jõuda.
Neil on see lihtsam, sest ka tung seksi
järele tekib neil suurema pingutuseta.
„See on instinkt, mis naistel puudub.
Mehed ei mõtle vastassoo soovidele ja
jätavad sel moel naise rahuldamata,”
ütleb Sudheer. See väljendub isegi pornograafias, kus naine on mehe teenija
rollis. Kuna naisel kulub orgasmini
jõudmiseks rohkem aega, vajab ta mehe
abi. Sudheer usub, et mehele tuleks
kasuks, kui ta õpiks naise füsioloogiat
paremini tundma. Oluline on muidugi, et ka naine iseennast tunneks ning
meest juhendaks, kui tarvis.

Õpi olema hetkes
Ühiskond liigub sinnapoole, et inimesed eralduvad ja võõranduvad järjest
enam. Noored näpivad pigem nutitelefoni, kui suhtlevad. Sudheeri sõnul
ei tee inimesi õnnelikuks mitte raha ja
asjad, vaid elamine hetkes, oleviku ja
kuuluvustunde tajumine.

„Tantristlik meditatsioon õpetab
olema siin ja praegu. Seda oskust on
vaja ka vahekorras ja orgasmi kogemisel – püsida hetkes, olla täielikult kaasatud ja tunda seda joovastavat energiat. Tantra aitab mõtetest välja tulla
ning kogeda tundeid,” selgitab Sudheer.
Keha ja vaimu harmooniline ning
üheaegne tunnetamine loob kauem
kestva intiimsuse, mis aitab tagasi hoida kohest orgasmi ja viib selle nii ka
uuele tasandile, pikendades kordades
selle kestvust ja sagedust.
Kuigi tantrast räägitakse praegu
palju, pole Sudheeri sõnul kuigi tõenäoline, et meditatsioon tooks seksuaalsusse samasuguse revolutsioonilaine nagu
60. aastatel. Ta usub, et see jääb pigem
üksikisikute pärusmaaks, sest tantristlik meditatsioon ei ole mõeldud gruppidele. „Ühiskond ei laseks sellel ka juhtuda. Me lepime sageli asjade seisuga
nii, nagu need on, ja ei ole huvitatud
astuma välja rutiinist, millega me harjunud oleme,” arvab Sudheer.
Neil üksikutel, kes tahavad midagi
enamat, aitab Sudheer leida oma sisemist mina, et nad õpiksid rõõmu tundma elamisest ja lihtsatest asjadest, mis
elul pakkuda on. „Kui inimene pole
mõne asjaga rahul, siis ta tuleb ja otsib
abi – teda ei pea selleks meelitama,”
usub Sudheer.

See lihtne ja lõbus raamat
on täiuslik kohtamiste,
seksi, suhete ja meeste
mõttemaailma mõistmise
käsiraamat – otsekohene ja
ilustamata. Kinnita turvavöö
ja naudi sõitu, sest kui järgid
siinseid nõuandeid, leiad
oma unelmate mehe kiiremini, kui jõuad öelda: „Jah!”
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