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InnerLifeTantra Coaching er et supplement for deg som jobber med mennesker. Du kjenner

at du trenger en dypere innsikt i den seksuelle energiens mysterier, slik den forklares i

Tantra. Her handler det ikke om sex, men om en Erotisk Livskraft som mennesket i svunnen

tid har hatt tilgang til. Men det var før de patriarkalske religionene fikk makt over

menneskesinnet, og gjorde vår seksualitet til skam og mennesket til et syndig vesen.

De grunnleggende verdiene i Tantra vektlegger derimot menneskets sanne natur som Lys,

Kjærlighet og Glede. Tantra som livsvisdom fremhever altså mennesket som et Kjærlighets-

vesen, som har fått tildelt vår vakre jord, en magisk kropp og seksualitet som hellige

verktøy til å erfare Kjærlighetens intelligens og livskunst. Det var hva Eva ønsket, da hun

forlot Paradis, kvinnen som vår religion oppfatter som den største synderen av alle. Således

finner du i Tantra en livsinnstilling som står i sterk kontrast til tradisjonell vestlig religion og

kultur. De fleste mennesker i Vesten er ubevisste om Eros som Kjærlighetens Intelligens og

Livskunst. Det er nettopp hva Tantra som visdomslære kan vekke til live igjen i deg og meg.

Tantra bringer deg inn i en Nærhet til livet. Ved å bringe inn bevissthet om Skjønnhet,

Sanselighet og Intimitet i din egen hverdag, åpnes du for de gode følelsene som de fleste

av oss søker etter. Å oppleve Skjønnhet, vekker den indre Livsgleden. Å nyte gjennom

Sansene, vekker Takknemligheten over livet. Intimiteten, den dype Nærheten til deg selv og

menneskene rundt deg, åpner for Meningen ved å være til.

Så hvorfor benytter vi oss ikke mer av disse tre formene for livsutfoldelse, når det viser seg

at Skjønnhet, Sanselighet og Intimitet har en direkte innvirkning på helsen og selvfølelsen

vår, på seksualiteten og relasjonene vi omgir oss med, og ikke minst på samfunnet vi skaper

rundt oss?
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Slik du møter verden, møter du din Sjel. 

Slik du åpner deg for din Sjel, åpner du deg for verden. 

Derfor handler Tantra om å utvikle Kjærligheten til det å være menneske 

i møte med andre mennesker på denne vakre jorden.



Tantra er ingen religion, men en livsfilosofi, hvor guder og gudinner er symbolske bilder for

hvordan mennesket kan åpne seg for sin indre Eros, dvs. Kjærlighetens Livskunst i sin egen

hverdag. Tantra betyr den store VEVEN og er innsikten som forener menneskets Sjel og

Åndskraft og transformerer de to livskreftene til en erotisk Kjærlighetskraft i menneskets

kropp og sinn.

Denne sammensmeltingen av Sjel og Ånd blir i Tantra symbolisert som et erotisk møte

mellom gudinnen Shakti (energi/sjel) og guden Shiva (bevissthet/ånd). Fordi de vanligvis

avbildes i en seksuell akt, misforstår mange i Vesten og tror at Tantra først og fremst handler

om sex. Vi lærer jo ingenting om forbindelsen mellom kroppens seksuelle energi og det vi

oppfatter som det guddommelige. Det er her Tantra kommer inn og kan frigjøre oss fra vår

kulturs største livsløgn.

I Tantra ansees mennesket som en unik og hellig skapning, fordi det er gjennom menneskets

kropp og sinn at den Hellige Gjenforening kan skje. Det er i din og min kropp at energi kan

forvandles til en Erotisk Kjærlighetskraft. Med erotisk mener vi den tanke, følelse eller

handling som frembringer samspill, i motsetning til egoets konflikter og avstandtagen. Det

er denne gjenforening som mystikere alltid har søkt i sin lengsel etter det guddommelige.

Tantra som Kjærlighetens 
Intelligens og Livskunst

Erkjennelsen av menneskets EROS
oppfattes i Tantra som feminin
intelligens. Det gjelder for kvinner
og menn. Tantra oppstod i sin tid
som en reaksjon for å bevare den
feminine siden ved vår virkelig-
hetsoppfattelse, etter hvert som
Hinduismen, Jødedom, Kristen-
dom og Islam utviklet seg i retning
av den patriarkalske samfunns-
struktur og tankemåte.

Noen var altså så forutseende, at
de forutså hvordan kvinnen, jorden
og menneskets feminine intelligens
kom til å miste sin betydning for
fremtiden.

Nåtidens verdensreligioner legger
aktivt skjul på den erotiske siden
ved menneskets natur. Derfor
representerer Tantra en livsvisdom
som vi i Vesten har mistet av syne.
Sinnet vårt husker det ikke lenger.
Kroppen vår skammer seg over
det. Og sjelene våre lider.

Tantra er Nærvær, Glede og Kjærlighet 
i møte med dine medmennesker

Shalini Lind
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Hva det innebærer å utdanne deg til Tantra Coach

Når en klient kommer til Tanta Coaching, er det for å gjenfinne sin naturlige kjærlighetsevne

og lege fortidens sår og mindreverd i forhold til Seksualitet, Intimitet og Kjærlighet. Ifølge

Tantra er det kun den oppadstigende, seksuelle energi i kroppen vår, som har potensialet til

å helbrede slike sår. Her handler det ikke om sex, men at vi mennesker har et energifelt i og

omkring kroppen vår, hvor den seksuelle energi kan transformeres til en erotisk livskraft,

som bærer Kjærlighetens kvaliteter i seg, for eksempel glede, berøring, tilgivelse, m.m.

Det er nettopp denne innsikten alkymistene kjente til og holdt skjult for kirken gjennom

hele Middelalderen, fordi kirken konsekvent stemplet denne kunnskapen som kjetteri. I vår

moderne tid er fortsatt kunnskapen om Eros lite kjent. Dermed lever de fleste mennesker

med en dyp, indre lengsel, uten å vite hva de lengter etter.

Tantra er læren om Eros, som er noe langt mer enn de gode følelsene vi kjenner overfor

den vi er glad i. Eros består av tolv forskjellige former for Kjærlighet med forskjellige

dybder, hvor alle er å finne gjennom transformasjon av kroppens seksuelle energi, slik den

er konstruert for å stige fra føttene, opp gjennom underlivet til hjertet, hvor den forbinder

deg til en utvidet bevissthet om deg selv og livet.

Å fungere som Tantra Coach innebærer at du har en klar etikk, når det gjelder din

seksualitet. Uansett om coaching foregår i form av en samtale eller du tilbyr energiarbeid på

benk, kommer du nært inn på klientens forhold til intimitet. Vi arbeider med en kjærlighets-

energi som aktiviserer de gode hormonene i kroppen. Derfor må en Tantra Massør og Coach

klart skille mellom den erotiske livskraftens helbredende virkefelt og den seksualiserte

energi. Idet energien går over i det seksuelle, har vi satt oss utenfor hensikten med Tantra.

Det spesielle med Tantra Coaching er at den effekt som det har på din klient, har den

også på deg. Tantra Coaching er en samværsform som innebærer stor grad av Nærhet og

Nærvær. Du og din klient mediterer sammen og åpner begge for den stigende erotiske

energien i kroppen. Det er nødvendig, fordi det er selve stigningen av energi som har

potensialet i seg til å åpne samtalen og dermed endre klientens holdning til seg selv og

egen fortid. Slik møtes dere på et sjelelig plan, selv om dere er fremmede for hverandre.

Dere møtes uten ord, uten begjær, uten krav. Begge åpnes fra innsiden og oppdager en ny

måte å være tilstede i den andres liv.

Det å utvikle deg til en Tantra Coach er noe langt mer enn å lære en teknikk. Tantra er en

livsinnstilling og en levemåte, som for mange kan oppleves som uvanlig, på grunn av

graden av åpenhet og nærhet. Uansett er det nettopp det vår verden trenger i vår tid.

Du deltar på denne utdannelsen, fordi du ønsker å gå i dybden av deg selv. Det er viktig å

understreke, at du trenger ikke å ha en partner for å fordype deg i den tantriske prosess.

Den kjærligheten vi kjenner til i et parforhold, er kun en av de syv formene for Eros.

Eros er Kjærlighetsforholdet mellom deg og din sjel, 

som virker inn på Kjærligheten til ethvert

menneske du omgir deg med. 
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Parallelt med Tantra Coach-utdannelsen tilbyr InnerLife ettårige fordypningsgrupper i
Tantrisk Massasje og Tantrisk Livsvisdom. På disse gruppene legges det stor vekt på
hvordan Intimitet og Sanselighet virker inn på vår kroppsidentitet. For en Tantra Coach er
dette et viktig tema. Derfor velger vi å bruke kurs 4 til en innføring i InnerLife Tantrisk
massasje.

Massasjen foregår på benk og har til hensikt å aktivisere den seksuelle energistrømmen i
din kropp og forbinde den til ditt Hjerte.

Som kvinne gir den tantriske massasjen deg en mulighet til å erfare den erotiske energien i
din kropp, uten at den er rettet mot sex, men som en kroppslig nytelse i en atmosfære av
trygghet og verdighet. For noen oppleves det som å komme inn i et hellig rom i seg selv.

Som mann lærer du å bevege ditt fokus fra underlivet og tillate den erotiske opplevelsen å
gjelde hele kroppen og hele livet ditt. Massasjen vil på den måten åpne for de indre
verdiene og følelsene som skjuler seg i ditt hjerte. For nå skal du ikke lenger prestere, men
gi deg selv muligheten til å oppdage den seksuelle energiens dybder innenfra deg selv.

InnerLife Tantrisk Massasje 

Det er ved å åpne deg for denne vakre, erotiske livskraften,
at din bevissthet utvides, en erfaring du trenger å ha med som Tantra Coach.   

Den seksuelle energiens forbindelse til det Hellige
Det er de åpne, ærlige og berørende menneskemøtene og relasjonene vi søker i Tantra.

Det krever trening. Det gode er at denne form for trening foregår i din egen hverdag,

uansett hvor du ferdes og hvem du møter på din vei. For det er det kjærlige, åpne og

aksepterende mennesket i deg som utvikles, når du praktiserer Tantra som levemåte. Det

virker inn på forholdet du har til din kropp og seksualitet, på selvfølelsen din og på motet

til å leve det livet du virkelig ønsker å realisere.

I Tantra får du en unik kunnskap om hvordan kroppens seksuelle energi er konstruert for å

transformere ditt sinn og gjøre deg mottagelig for Kjærlighetens dypere vesen. Også egoet

kan elske til en viss grad, men når Sjelen trer frem i ditt hjerte, er det en helt annen

virkelighet. Derfor lærer du gjennom meditasjon å påvirke den seksuelle energistrømmen i

din kropp, for at den skal forbinde deg til en høyere energifrekvens, som kan nå helt inn til

dypet av ditt hjerte.

Med en økende energistigning i kroppen din, vil du merke at følelsene dine blir romsligere. 

Du er mer tilstede i det som foregår i deg og rundt deg. Tankene blir klarere. Bevisstheten 

åpner seg og du får et mer utvidet syn på tilværelsen. Det er en tilstand som styrkes under 

utdannelsen og du som Tantra Coach ønsker å formidle videre til dine medmennesker.



NB! For å delta på Tantra Coach-utdannelsen trenger du å ha praksis fra arbeid med

mennesker, enten som ansatt eller at du har din egen klientpraksis innen yoga,

meditasjon, terapi, ledelse, etc. Det vil si at du er vant med å være i nærvær av mennesker

som er i sårbare situasjoner.

Vi arbeider ikke med terapi i Tantra. Det er en helt annen prosess og bør holdes adskilt fra

Tantra Coaching. Et viktig poeng i Tantra er erkjennelsen av at de fleste fysiske og psykiske

problemer har sin årsak i våre tillærte holdninger til livet, når de ikke stemmer med

Sjelens intensjon og vilje.

De fleste mennesker i Vesten lever med en indre splittelse i sitt hjerte, fordi vi blir

oppdratt til å neglisjere viljen og livskraften som er gitt oss fra innsiden, fra Sjelen.

Dermed overhører vi den indre stemmen og mister kontakten med den innsikt som kunne

ha stimulert til Kjærlighetens Livskunst i våre liv.

Du lærer å samtale om seksualitet, kjærlighetsliv og åndelig søken på en naturlig måte, og

forklare klienten hvordan kjærligheten er blitt stengt inne i klientens hjerte. Og du skal

kunne velge samtalemetoder og praksis for klienten, for å gjenåpne Kjærlighetens indre

dører.
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Tantra Coaching er et verktøy
for å veilede mennesker til å åpne seg for 

den Kjærlighet, Skjønnhet og Livsglede som venter i Sjelens indre. 

Å utdanne deg til Tantra Coach, er å praktisere Tantra 

som levemåte, for å gi den videre til andre.

Tantra som livskunnskap bringer deg til økt Tilstedeværelse i Nuet, 
til nærere menneskemøter og mer intime relasjoner.

Tantra forandrer seksuelt og emosjonelt begjær til en Erotisk Livskraft, 
som bringer glede og takknemlighet inn i ditt liv. 

Tantra gir en helt ny kroppsopplevelse gjennom 
den Erotiske Livskraftens Verdighet. 

Tantra åpner bevisstheten din til å se verden rundt deg med 
økt bevissthet om dine Muligheter.

Tantra respekterer Forskjellighet, lærer deg å ta imot det 
som er fremmed og skape samspill der det er konflikter. 

Tantra får kropp og sinn til å ta i mot Sjelens nærvær, slik at du kan 
leve i balanse mellom dine to virkeligheter, den sjelelige og den fysiske.  

Tantra skiller ikke på verdien mellom Himmel og Jord. Derfor kan Tantra gi 
deg den kunnskapen du trenger for å gjøre Moder Jord til et Hellig sted å 
leve, og som får deg til å møte henne med både ærefrykt og ydmykhet.



Meditasjon, Mental trening, Mindfulness, 

Tantrisk Massasje, Intuitiv veiledning 
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En prosess tilpasset din hverdag. Du lærer:

Utdannelsen er lagt opp som en kontinuerlig prosess, hvor vi tar i bruk pust og meditasjon,

energiøvelser, intuitiv persepsjon, indre bilder, drømmer og ikke minst de nære samtalene

og utveksling av metoder deltagerne imellom. Gjennom syv kurs skapes en dyptgripende

prosess, hvor du etter et år vil oppleve at du har forandret din måte å virke i ditt eget liv.

Utdannelsen handler om deg, 

for at du kan bringe din klient inn i tilsvarende prosess:

• Du lærer å identifisere hvilken Livskvalitet ikke fungerer hos din klient. 

• Du lærer å se hvilke indre konflikter den enkelte Livskvalitet frembringer, 

når den blokkeres i klientens liv. 

• Du skal bli dyktig til å se hvilken holdning din klient trenger

å praktisere, for å endre et lite gunstig adferdsmønster. 

• Du lærer å inspirere klienten til å gå inn i en daglig trening, 

for å forandre en ufruktbar innstilling til livet. 

• Du lærer å sette sammen meditasjonsøvelser til klienten, 

som kan stimulere til energistigning i klientens kropp. 

Ditt personlige Auragram og indre Livssyklus

Ditt personlige Auragram er et verktøy som gjør deg klar over hvilke Livskvaliteter som

finnes i ditt indre og hvilke av Sjelens Virkemåter som er spesielt viktige for deg.

Det er et verktøy som hjelper deg å forstå sammensetningen av energimønstrene i din Sjel

og på den måten komme nærmere den du er. Studiepakken består av et grafisk kart satt

opp etter ditt fødselstidspunkt. I tillegg følger to undervisningsvideoer med tilhørende

veiledningshefter, som forklarer bruken av ditt Auragram. En årskalender, som også er satt

opp etter ditt fødselstidspunkt, forteller deg hvilken Livskvalitet og sjelelig virkemåte du er

påvirket av fra dag til dag gjennom årets 12 månedlige sykluser.

Se video eller les mer om Auragrammet på vår nettside: www.InnerLifeTantra.no

Pris for Studiepakken er kr. 1.550,- inkl. porto og kan bestilles fra nettsiden vår. 

http://www.innerlifetantra.no/


Nettkurset «12 Nøkler til Spirituell oppvåkning»
Du lærer å praktisere Sjelens 12 virkemåter
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Innenfor huden din ligger et lysende energifelt, som i Tantra beskrives som Sjelens

energikropp. Den består av en rekke energimønstre, hvor hvert mønster består av ulike

livskvaliteter. Kjærlighet, Åpenhet eller Glede er livskvaliteter, som hver har sine unike

energimønstre og fargesammensetning. For å erfare at en livskvalitet virker i livet ditt, for

eksempel den dype gleden, er det nødvendig å praktisere de holdninger som er forbundet

med Gledens energimønstre.

Når vi fra kulturens side lærer å tenke om oss selv og livet på en måte som er i konflikt

med livskvalitetens holdning, vil kvaliteten være utenfor sinnets rekkevidde. Skam,

fortielse, manglende aksept, det å konkurrere, å avvise eller å sammenligne oss med

andre, er helt vanlige holdninger, som blokkerer energimønstre i lyskroppen vår. Slik

hindres vi i å erfare de vakre livskvalitetene som vi alle er utstyrt med fra Sjelens side.

Det er her de 12 nøklene til oppvåkning kommer inn. Hver nøkkel er en holdning som du

kan trene på å integrere, for at den tilsvarende livskvaliteten kan ta bolig i ditt sinn.

Gjennom høsten får du annenhver tilsendt en video med et veiledningshefte, som

forklarer den enkelte Nøkkel og den tilhørende praksis. Uken etter møtes vi til webinar,

hvor Shalini går i dybden på hva treningen innebærer. Les mer om hva de 12 Nøklene

handler om på neste side.

Når du trener på å integrere en holdning, for eks. ærlighet kontra fortielse, får det en

bestemt VIRKNING både på deg og dine omgivelser. Derfor omtaler vi de tolv Nøklene som

Sjelens 12 VIRKEMÅTER. Hver virkemåte har til hensikt å bringe deg tilbake til en mer

naturlig og kjærlighetsfylt innstilling til livet.

En Tantra Coach praktiserer Tantra som levemåte for å gi det videre til andre.

Det gode med treningen er at den foregår i din egen hverdag, 

ja, overalt hvor du ferdes sammen med mennesker. 



De 12 Nøkler er Sjelens 12 virkemåter i Tantra
Det vakre med Tantra er at det handler om Livet ditt akkurat der du er.
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De tolv Nøklene til Spirituell oppvåkning er utarbeidet av Shalini Lind, for

at du skal gjenoppdage deg selv som et Kjærlighetsvesen og oppleve livet

på Jorden som Hellig.

03. sept, video: Din indre og ytre virkelighet.
10. sept, webinar: Berøring frigjør avstanden mellom oss.

17. sept, video: Den erotiske Livskraftens Skjønnhet.
24. oktober, webinar: Innrømmelse frigjør skam, gir Verdighet.

01. oktober, video: Et åpent, intuitivt sinn.
08. oktober, webinar: Ærlighet frigjør. Troverdighet tiltrekker.

15. oktober, video: «Kreativ galskap» - fantasi, farger, form.
22. oktober, webinar: Synlighet; å gå ut av komfortsonen din.

29. oktober/ video: Din sjette sans; sjelens ildfulle Ledelse.
05. november/ webinar: Nærvær. Fokus. Vidsyn. 

12. november, video: Åpne indre Dører.
19. november, webinar: Løsrivelse fra fryktens favntak.

26. november, video: Hjertets oppvåkning.
03. desember, webinar: Villighet. Vennlighet. Varsomhet.

10. desember/ video: Den seksuelle livsenergi, del 1 og 2.
17. desember/ webinar: Intimitetens polaritet og bevegelse.

22. des. tirsdag, video: Livets fruktbare Vev.
29. des. tirsdag, webinar: Himmel og Jord forenes i ditt indre. 

07. januar, video: En fredfylt verden i en fredfylt Sjel. 
14. januar/ webinar: Dynamisk lederskap gir sosiale Livsrom.

21. januar/ video: Livet er Hellig
28. januar/ webinar: Din indre Lysflamme.
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Å bli sertifisert som InnerLifeTantra Coach
I tillegg til å trene på å integrere Tantra som levemåte, trenger du å praktisere

metodene du lærer mellom hvert kurs, som du vil få bruk for i din veiledning av

klienter. Du kan enten trene på dine medstudenter eller du kan praktisere på venner

og bekjente. Det er ni uker mellom hvert kurs og du bør regne med 5 - 6 utvekslinger

mellom hvert kurs.

Ønsker du å bli sertifisert som InnerLifeTantra Coach, må du gå ut i klientpraksis i 

løpet av høsten 2021 , hvor du gir 20 coach-sesjoner til halv pris. 

Veil. full pris i 2020 er kr. 800 - 1.000,- pr. klokketime. Praksispris kr. 400-500,-

Datoer for syv kurs i 2020 - 2021 

Kurs 1:  2 - 6. september 2020.

Menneskets Sårbarhet - å leve mellom to Virkeligheter.

Kurs 2: 25 - 29. november 2020.  

Den Erotiske Livskraftens virkelighet.

Kurs 3: 3 - 7. februar 2021. 

Den seksuelle energiens Polaritet og indre Bevegelse.

Kurs 4: 14 - 18. april 2021.

Kjærlighetens Intelligens og Livskunst, inkl. Tantrisk Massasje.

Kurs 5: 23 - 27. juni 2021. 

Frihet fra egoets begjær fører til «de fire sanne Gleder»

Kurs 6:  18 - 22. august 2021. 

Helliggjøring av Livet.

Kurs 7: 27 – 31. oktober 2021.

Avrunding og forberedelse til praksis gjennom høsten.



Pris, betaling, påmelding og avbestilling
Påmelding via nettsiden: www.InnerLifeTantra.no

i tillegg til utfylt søknadsskjema, som du får tilsendt etter påmelding.  

NB! Du skal ikke betale depositum før du har fått bekreftet plass. 

Kursbekreftelse med praktisk informasjon sendes deg etter mottatt depositum + søknad.

Sted: Kursene holdes i vakre omgivelser på Bjørk Gård på Ilseng, 15 minutter syd for Hamar, en 

times kjøring fra Ikea/Oslo. Hvert kurs innbefatter kost og losji på dobbeltrom. Her er en god 

atmosfære, du møter varme og omtanke, rolige omgivelser og god og sunn mat. 

Tider: Hvert kurs begynner onsdag kveld kl. 19.00 og varer til søndag kl. 18.00.

Det er helt nødvendig at du deltar på alle 7 kursene og hele den oppsatte tiden. 

Hvis en svært viktig begivenhet sammenfaller med et av kursene, kan du søke om unntak, 

men helst bør det gjøres ved påmelding. Ved fravær gis ingen økonomisk kompensasjon.   

Pris: Ettårig Tantra Coach koster kr. 38.500,- inkl. full kost og losji på stedet. 

Prisen inkluderer 28 kursdøgn, dvs. 7 kurshelger á 4 døgn med full kost og losji + nettkurs

Det er nødvendig at du bor på kursgården under oppholdet av hensyn til din indre prosess.

Du melder deg på for hele utdannelsen og plikter å overholde betaling  av månedlige avdrag.

NB! Er du ikke fornøyd etter første kurs, kan du melde deg av utdannelsen innen 10 dager. 

Da har du kun betalt for det første kurset gjennom ditt depositum. 

Har du har innbetalt mer enn depositumet, får du det straks refundert.  

Depositum kr. 5.500, - betales etter at du har fått bekreftet plass. 

Månedlige avdrag: 

Deretter betaler du 15 mnd. avdrag á kr. 2.200,- fra 15. juni 2020 til og med 15. august 2021.

• Du kan begynne nedbetalingen tidligere, hvis det er ønskelig.

• Eller du kan betale inn en større andel ved påmelding og få lavere månedlige avdrag.

• Har du egen praksis fra før, kan kostnadene trekkes fra på ditt firma. 

• Går du ut i Coach-praksis høsten 2021, tilbyr du halv pris til dine praksisklienter, 

til sammen 20 Coach-timer. Veil. full pris i 2020 er kr. 800 – 1000,- pr. klokketime.

I tillegg til kursavgiften kommer innkjøp av «Ditt personlige Auragram og indre Livssyklus». 

Hele studiepakken koster kr. 1.580,-

Har du ikke Auragram fra før, kan du vente med å bestille til du har vært på første kurs. 

Avmeldingsbetingelser

Ved avmelding beholdes kr. 2.500, - av ditt depositum til dekning av våre  admin.kostnader. 

Ved avmelding senere enn 3 uker før kursstart beholdes hele depositumet, 

så fremt ikke en annen tar din plass. Da beholdes kun kr. 2.500,-

Ta kontakt med Shalini, hvis du har spørsmål til innhold eller betaling. 

Epost: shalini@InnerLifeTantra.no

http://www.innerlifetantra.no/


Shalini@InnerLifeTantra.no

InnerLife-Akademiet, 974 421 593

Bjørk Gård. Løkenvegen 79. 2344 Ilseng

www.InnerLifeTantra.no
Instagram: InnerLife Tantrisk Visdom 

FB: InnerLife Tantrisk Visdom 

YouTube: Shalini Lind 

Shalini Lind er hovedlærer på Coach-utdanningen. Siden 1985 har hun drevet

InnerLife-Akademiet (tidligere ArunA) sammen med Øivinn Øi. Hun har tilbudt kurs

i nærmere 38 år på heltid og har betydelig erfaring innen personlig og spirituell

utvikling. Som grûnder og forfatter har Shalini utviklet InnerLife-konseptet, hvor

hun i 18 år tilbød en fireårig spirituell psykoterapeut-utdanning. De siste seks årene

har hun kun fordypet seg i den Tantriske Livsvisdom og tilbyr nå ettårig kurs og

utdannelse innen Tantra.

InnerLife-Akademiet drives som en forening uten private eiere. All økonomisk

fortjeneste føres i henhold til vedtektene tilbake til kursvirksomheten på Bjørk

gård, som i dag er et bo- og arbeidskollektiv.

mailto:Shalini@InnerLifeTantra.no

