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Tantra er visdommen om «Eros» som en universell Kjærlighetskraft, slik den virker på helt
bestemte måter i din kropp og sinn. Med den Tantriske Livsvisdom lærer du at Kjærlighet er
en livsinnstilling, som skal virke i din egen hverdag. Kjærligheten har tolv grunnleggende
virkemåter, som danner ulike mønstre i energikroppen din. Hvert enkelt energimønster
består av en egenskap, en holdning til livet og en tilhørende følelse, som du vil gjøre deg
kjent med.

I Tantra lærer du at mennesket lever i to virkeligheter til samme tid, som holdes sammen
av vår Sjel. Mester Eckhart (ca. 1250) sa det på denne måten: «Din Sjel lever mellom to
verdener. Med sin lavere energi er hun bundet til jorden og kroppen. Med sin høyere energi
fører hun deg frem for den Hellige Ånds alter». Det er denne symbolikken vi finner i Østens
bilder av det erotiske forholdet mellom Gudinnen Shakti og Guden Shiva. Det er så vakkert,
når man her setter den Erotiske Kjærligheten (Eros) i forbindelse med det Hellige. Samtidig
som du lærer at Eros er noe langt mer enn sex.

Tantra som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst

Myten om Guden Shiva og Gudinnen
Shakti er en bekrivelse om hvordan
mennesket kan skape en relasjon
mellom den fysiske tilværelsen og sin
egen Sjel, som igjen gir mulighet til å
for å bli gjenforenet med sin åndskraft.
I vår tid er det stor avstand mellom
måten vi lever våre fysiske liv og Sjelens
intensjon med livet. Gudinnen Shakti
som tilsvarer Sjelen, representerer en
annen form for intelligens enn vår tids
intellekt, men er like reell. Sjelen er din
feminine intelligens, uansett kjønn.

Sjelens intelligens har sin egen måte å kommunisere med deg og meg; det kan være
gjennom vår intuisjon, opplevelsen av kunst og natur og ikke minst gjennom nattens
drømmer. Uansett hvilken kultur eller tidsepoke vi lever i, handler hennes budskap om
Kjærlighetens virkemåte, - et budskap hun bærer for deg og meg i påvente av at vi søker inn
mot henne og begynner å lytte til hennes budskap.

Fortellingen om kjærlighetsforholdet mellom Shiva og Shakti setter menneskets liv i et
helt annet perspektiv enn vi er vant med innenfor de tre patriarkalske religionene. I den
Tantriske Livsvisdom beskrives det jordiske og det Hellige som to likeverdige, men helt
forskjellige uttrykk for den samme energi, av Gudslyset. Det vi kaller Gud og det vi opplever
som Livet på jorden er forbundet gjennom den samme energivibrasjon, men eksisterer i to
dimensjoner med vidt forskjellige oppgaver. Derfor anses Livet på jorden som Hellig. Det er
denne forståelsen som de patriarkalske religionene fornekter, slik at erindringen om Eros,
kjærlighetskraften i mennesket, som selve bindeleddet mellom kropp og sjel har gått i
glemmeboken for de fleste av oss.

Tantra fremhever at du, ved å bli kjent med Sjelens grunnleggende virkemåter, vil komme til
å erindre den Hellige forbindelsen mellom deg og din Sjel. En av hennes virkemåter handler
om å bringe Skjønnhet og Nytelse inn i livet ditt. Det er her den Tantriske massasjen kommer
inn, hvor du møter din Sjel gjennom et nært og intimt forhold til kroppen din.



Tantra som Livsvisdom beskrives som VEVEN, hvor Menneskets Liv veves sammen til en
helhet gjennom bevisstgjøring av kroppens subtile Energi og utvidelse av egen Bevissthet.
Fordi man i Østen symboliserte denne sammensmeltingen av Energi og Bevissthet som et
Erotisk forhold mellom Shakti og Shiva, har det skapt en rekke misforståelser i Vesten.

Derfor tror de fleste at Tantra handler om sex. Det er en stor misforståelse. Tantra er først og
fremst kunnskap om hvordan din kropp kan bli forenet med din Sjel og Åndskraft.

Tantra er ingen religion, men en livsfilosofi, kall det gjerne en livsoppskrift for et verdig liv.
Derfor er det ingen higen i Tantra etter det gudommelige. Det Hellige er rettet mot å virke
gjennom jordens utallige gaver, som vi av forskjellige grunner ikke makter å ta imot ei heller
å fordele rettferdig mellom oss. En viktig grunn er at vi har mistet evnen til å oppfatte den
subtile siden ved livet som like viktig, som den fysiske erfaring. Sinnet vårt oppfatter ikke
lenger muligheten for et helhetlig liv. I stedet for skaper vi kriger, undertrykkelse og
ødeleggelse av vårt eget livsgrunnlag, naturen.

Det er ikke noe mystisk ved Tantra som livsfilosofi, selv om det legges vekt på Menneskets
tilværelse på jorden som Hellig. Det handler om å vekke til live erindringen om deg selv som
et Kjærlighetsvesen. Det skjer gjennom trening på de forskjellige av Sjelens virkemåter. For
eksempel Tilstedeværelse i Nuet, Gleden over Livets Skjønnhet, Verdsettelsen av det
Sanselige og det Intime Nærværet når du er sammen med andre mennesker.

Det vakre med Tantra er at både mann og kvinne bringer 

den Feminine intelligens tilbake til Livet på jorden, for å 

gjenoppdage at det er hun som viser veien til det Hellige.

I Tantra er DELING et grunnleggende prinsipp. Jo mer du deler av din energi, dine
opplevelser, din intimitet og nytelse, dine gleder, sorger og smerte, jo nærmere beveges du
inn mot din egen Sjel. Derfor er menneskemøtene så viktige i Tantra. De er selve
treningsarenaen, hvor Sjelen har mulighet til å tre frem i deg, slik at du gjenkjenner din
verdi og finner tilbake til din naturlige verdighet. Motsatt er det i avstanden du skaper til
deg selv og andre mennesker, at livet ditt går tapt.

Det er villigheten til å trene på Sjelens tolv virkemåter (les under kurs 1-4 i kursplanen) som
gjør deg til en tantriker av vår tid. Treningen byr på spennende utfordringer, som vil gjøre
deg bedre kjent med deg selv og samtidig øke din livskvalitet, så fremt du trener. Til
sammen går vi gjennom alle tolv virkemåtene i løpet av studieåret.

En virkemåte er en holdning som frembringer Nærvær, Aksept og Kjærlighet for Nuet.
Etter hvert som Sjelens virkemåter blir aktive i deg, vil menneskene rundt deg merke at noe
har skjedd. For i Tantra er målet ditt at Sjelskreftene skal få leve gjennom deg. Da vil de også
virke inn på menneskene du møter på din vandringsvei.

Tantra som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst



Om Kjærlighet, Erotisk Livskraft og Seksualitet i Tantra

Er det mulig å tenke ordene EROTISK og INTIMITET uten å forbinde det med sex? Som
for de fleste av oss, vil svaret ditt være nei. Da vil du være fratatt en masse livsnytelse, så
fremt du ikke har tilgang på en kjærlig sexpartner. Det samme gjelder hvis du er blant de
mange som er blitt lei av sex eller ikke får sex til å fungere. Hvor blir det da av deg som et
seksuelt vesen, noe ethvert mennesker dypest sett er? Og hva er forskjellen på sex og det
vi i Tantra omtaler som den erotiske livskraften, Eros?

Tantra som livsinnstilling handler om å bringe inn det erotiske og det intime som en
naturlig del av hverdagen din. Men da må du lete etter disse kvalitetene inni deg selv, noe
de færreste tenker på som mulig. Det er heller ikke så lett, fordi vi er så vant til å relatere
seksualiteten vår til en partner. Men hva er egentlig seksualitet?

I Tantra handler Seksualitet om

Nærvær, Skjønnhet og Sanselighet

Uten ord. Uten krav. Uten begjær,

slik at du kan bringes inn til 

din sanne natur, som er 

Kjærligheten og Livsgleden

Tantra er kunnskapen om hvordan du kan gjenfinne ditt naturlige, seksuelle vesen som
en innstilling til deg selv. Da fremstår det erotiske som en oppløftende energi i din kropp,
som åpner deg for det nære i livet.

Det erotiske er selve Nærværet, om det skjer gjennom intim, kroppslig kontakt eller i et
hvilket som helst møte som frembringer det nære, intime og sanselige i deg. Uansett
hvordan det skjer, løfter den erotiske livskraften deg til nye høyder.

For Tantra er livskunst! Vi snakker om en seksualitet som eies av deg, uten noen form for
avhengighet til andre. Det gir en grunnleggende, ny selvoppfattelse, som gjør livet
ekstatisk i motsetning til det tragiske vi ser rundt oss i vår tid.

Dessuten frigjør Tantra oss fra de ytterst trange båsene som hetero, homofil, skeiv og
trans setter oss alle inn i. Det frembringer en frihet, hvor sex kun er en av de mange
måtene du kan oppleve deg selv som et erotisk kjærlighetsvesen.

_______________________________________________________________________________________________________________________

NB! Tantra handler ikke om terapi. Derfor er det viktig at du vet med deg selv at du kan ta
ansvar for dine følelser og reaksjoner underveis. Men du er hele tiden velkommen til å
sette ord på det som skjer i deg.

Varmen og tryggheten som skapes i gruppen, vil hjelpe deg å møte deg selv på en mer
oppriktig måte, samtidig som det ikke er noe nederlag å komme til kort. For alt i Tantra
handler om trening, hvor du møter både blomster og snublekanter med et åpent sinn.



En av Sjelens virkemåter, som kanskje er den viktigste for oss i Vesten, er møtet med
kroppens Seksuelle energi, slik den kan transformeres til en dyp Livsglede og en utvidet
bevissthet om deg selv og ditt liv på jorden.

Målet med Tantrisk Massasje er å tillate din seksuelle energi å stige i kroppen, helt fra
føttene, via underlivet og opp til hjertet og det 3.Øyet. Gradvis kjenner du en sitrende
energi utfolde seg i kroppen din. Omgitt av stillhet og massørens trygghet nyter du din
tilstedeværelse. For enkelte oppleves det som å komme inn i et Hellig rom i seg selv.

Som kvinne finner du gradvis tilbake til Verdigheten i det å være kvinne og Kjærligheten til
din egen kropp og seksualitet.

Gjennom fordypningsåret lærer du å gi Tantrisk Massasje på en profesjonell og kjærlig
måte. Det spesielle med Tantrisk Massasje er at virkningen som massasjen har på den du
masserer, har den også på deg som massør. Stiger den erotiske energien i den andres
kropp opp mot hjertet, skjer det samme i deg. Slik møtes dere på et dypt sjelelig plan.
Dere møtes uten ord, uten begjær, uten krav til hverandre.

Begge åpnes fra innsiden og oppdager en ny måte å være til stede i seg selv og eget liv.
Det spesielle er at tankene dine blir klarere. Du får et mer positivt syn på tilværelsen.
Følelsene blir romsligere og du vil kjenne mer glede og lyst på dine daglige oppgaver. Du
ser livet med andre øyne og du ser muligheter som du ikke så tidligere. Det er denne
tilstanden du vil utvikle gjennom hele fordypningsåret.

Fordypningsgruppe med Tantrisk Massasje som redskap
Når vi bringer inn Tantrisk Massasje i fordypningsgruppen, gir det deg muligheten til å
utforske din evne til å gi og motta Nytelse i en trygg atmosfære basert på Respekt,
Åpenhet og Nærvær. Som gruppe skaper vi en varm og avslappet atmosfære, hvor du blir
kjent med din kropp og deg selv på en helt ny måte.

Ved å åpne deg for kroppens subtile
energi på denne måten, fjerner du
avstanden som du ubevisst har skapt
til deg selv. Det igjen får deg til å
møte dine medmennesker på et
dypere, eksistensielt plan.

Som mann lærer du at det er
gjennom din feminine intelligens, at
din sanne Maskulinitet trer frem. I
den Tantriske Massasjen gjen-
oppdager du Eros som din egen,
indre Kjærlighetsenergi og hvordan
den gir Inspirasjon og Livskraft, samt
Nytelsen i å være deg selv.



Kurs 1: Den erotiske Livskraftens Skjønnhet og Verdighet.

- Speiling og Berøring

- Ærlighet og Innrømmelse 

- Skjønnhet og Nytelse stimulerer den Erotiske Livskraften i din kropp  

På første kurs får du en innføring i den Tantriske Livsvisdom, som vil gi deg en
grunnleggende forståelse av den Tantriske massasjen, meditasjonene du lærer og den
mentale treningen som igangsettes. Videre får du trene på å gi og motta Tantrisk Massasje,
som på dette kurset handler om Nærvær og Tilstedeværelse.

Vi møter kroppens nakenhet som et symbol for din indre sårbarhet. For hvem er du bak
Maya-slørets illusjon om sjenanse, skam og lav selvfølelse, som er selve skjoldet vi alle har
lært å legge over den vakre kroppen vår. Det vakre med Tantra er nettopp vektleggingen på
Skjønnhet og Nytelse som spirituell praksis.

Parallelt gjør vi øvelser, hvor du blir kjent med de tre første av Sjelens virkemåter, som
nevnt under temaet for kurset. I samspill med massasjen bidrar de til å vekke den erotiske
livskraften i din kropp. Det å åpne deg for å bli berørt på et indre plan av den du utveksler
massasje eller gjør øvelser sammen med. Speiling, som er å gjenkjenne deg selv i den
andre. Og du lærer å praktisere et åpent og søkende sinn gjennom ærlighet og
innrømmelse i din egen hverdag.

Kurs 2: «Synliggjøring, Visjon og Klarhet»

- Fokus inn mot Sjelen, vidsyn ut mot verden.

- Hengivenhet åpner hjertet

- Transformasjon av fortidens erfaring.

På det andre kurset trener du på å synliggjøre dine lengsler, ønsker, visjoner, ja, hvordan
du ønsker å være tilstede i denne verden. Du lærer at det er gjennom åpenhet og nære
relasjoner at du gjenoppdager deg selv. Du er nysgjerrig og undrende og alltid interessert i
«Mysteriet Mennesket». Samtidig lærer du å åpne noen skjulte, indre dører ved å skifte
fokus fra fortidens fortellinger om deg, til en virkelighet som Tantra åpner for gjennom
Skjønnhet, Sanselighet og Nytelse.

I den Tantriske massasjen lærer du de lange strøkene (vann), de florlette, sensuelle
bevegelsene med fingertuppene (luft) og den kjærlige tyngden inn mot kroppen (jord). Vi
bruker meditasjon og pusteøvelser for å stimulere kjærlighetsenergien i din kropp. Spesielt
legger vi vekt på dobbeltrettet bevissthet, dvs. kjærlig nærvær i kroppen og fokus inn mot
Sjelen til samme tid.

Kursplan for Tantrisk Massasje og 

Tantrisk Livsvisdom 2020



Kurs 3: «Den seksuelle energiens indre Bevegelse»

- Å elske er å tjene Livet.

- Dansen mellom Livets polariteter.

- Din Lengsel leder til Hjertets oppvåkning.

Det tredje kurset er et naturlig oppgjør med vår kulturs forhold til sex. Du lærer om de ni
trinn ved den Tantriske seksualitet, som vi bringer inn i den Tantriske massasjen. Det
handler om Helliggjøring av kropp og sjel. Du våger i enda større grad å åpne deg for den
sanselige Nytelsen og naturlige Intimiteten. Hele tiden i en naturlig og trygg setting, hvor
det handler om å åpne døren inn til ditt kjærlige Selv.

Enhver åpning i deg skjer i ditt tempo. 
Men fordi den tantriske massasjen er uten krav og uten begjær, 
blir det gradvis naturlig og trygt å åpne deg for kroppens naturlige nytelse.

Ja, Tantrisk Massasje er erotisk og bare ordet i seg selv skaper lett fordommer. Men det
handler jo om et Nærvær uten tanke på sex og begjær. Derfor lærer du, som mottager og
giver av massasjen, å frikoble tanken din på sex, som ellers skaper en barriere mot den
tantriske intimitet og åpenhet.

Hele tiden handler Tantra om dine indre opplevelser. Det handler om møtet med din egen
Sjel, slik det kan fremkomme i åpne og nære møter med andre mennesker. Men det er du
som åpner deg. Det er du som eier opplevelsen. Det er du som tar den med deg videre inn i
livet ditt.

Kurs 4: «Helliggjøring av Livet»

- Mottagelighet for Livets Gaver.

- Dynamisk ledelse skaper sosiale Livsrom.

- Den indre Flammen Helliggjør Livet på jorden.

Det fjerde kurset handler om den Hellige transformerende Ild, den som opprettholder
livet ditt og kan bevisstgjøres i mye større grad. I Tantra lærer du at din seksuelle energi har
to funksjoner. Den ene er å skape fysisk liv, - et vidunderlig, lite menneske som bringes til
verden. Det er i seg selv Hellig. Den andre funksjonen er å bringe DEG i direkte kontakt med
den Hellige Ild. Det er her Tantra skiller seg fra vår egen religion, for i Tantra hører den
seksuelle og spirituelle energi sammen. De er to poler i den samme energistrøm, Himmel
og Jord, som søker forening gjennom deg og meg som menneske.

I ditt indre gjenkjenner du denne kraftfulle Ildens polaritet i din lengsel etter Kjærlighet,
Skjønnhet og Nytelse. Når du i små øyeblikk i en meditasjon eller under massasjen klarer å
slippe intellektets kontroll, vil lengselen kunne åpne seg og bli en stigende ildfull kraft i din
kropp. Det er øyeblikkene når sinnet ser gjennom Maya-sløret og du trer ut av illusjonen
om mindreverd. Du innser at du er og alltid har vært en verdifull Sjel i en Hellig kropp.

Det er når denne ilden våkner, at du aldri mer forlater deg selv. 
Det er med denne ilden du etterlater spor, som får betydning for denne verden.



Nettkurset «12 Nøkler til Spirituell oppvåkning» 

Å innvie deg i den Tantriske levemåte, er å sette deg i stand til å leve ditt hverdagsliv

som Hellig. Selve treningen handler om å bli kjent med det man i Tantra anser for å

være Sjelens 10 virkemåter, slik de fremkommer uansett hvilken kultur vi vokser opp i.

Sjelen er her representert ved Gudinnen Shakti, som søker å bli gjenforbundet med

guden Shiva gjennom at du tar opp i deg hennes måter å virke i verden.

Det handler i stor grad om å sprenge egne grenser ved å tenke nytt. Du åpner deg for

å se det som du til nå har utelukket fra din oppfattelse av virkeligheten. Det vil fylle deg

med et ønske om å være mer delaktig i Livet innenfra deg selv. For å omsette Sjelens

virkemåte i ditt eget liv, vil du ha stort utbytte av å delta på nettkurset til Shalini : «12

Nøkler til Spirituell oppvåkning».

Nettkurset er inkludert i kursavgiften og inneholder en video som du får tilsendt på

lørdag morgen i tillegg til webinar med Shalini gjennom tolv mandagskvelder fra kl. 20 -

21.30 i vinter/vår-semesteret. Er du opptatt på mandagskvelden, kan du se webinaret

etterskuddsvis. Dermed kan du følge kurset i ditt eget tempo. OG - du har video og

webinar tilgjengelig gjennom hele studieåret.

Hver lørdag i tolv uker fra februar mottar en video, hvor Shalini utvider den

energetiske forståelsen av den enkelte virkemåten til Shakti, samtidig som hun gir deg

litt astrologisk og historisk perspektiv.

Hver mandag kveld i tolv uker settes det opp et kveldswebinar kl. 20 - 21.30, hvor

Shalini utdyper ukens trening og du kan stille spørsmål eller dele dine erfaringer..



Berøring 
av huden er en dyp kommunikasjon uten ord.

Når vi tar på hverandre, fjernes den usynlige avstanden mellom oss. 

Gjennom studieåret fordyper du deg i fire grunnleggende Livsprosesser som alle er
rettet mot å utvikle din kjærlighetsevne. De fire Livsprosessene omtales i Hevajra Tantra
som de tre Initieringer og Innvielsen.

Initiering betyr å sette deg selv inn i den tantriske holdning til livet gjennom Meditasjon,
Mindfulness, Massasje og den mentale treningen på Sjelens tolv virkemåter.

Innvielsen i Tantra handler om gradvis å bli en del av den tantriske levemåte; det å leve og
praktisere den tantriske kjærlighetsenergi i din hverdag.

Hvert kurs er en sammenhengende prosess, hvor du som deltager gjør dine individuelle
erfaringer. Hver Livsprosess er sammensatt av tre virkemåter, som du integrerer under
kurset og trener videre på i ditt daglige liv. Mellom kursene trener du på massasjen i den
grad du selv ønsker å integrere den i ditt liv.

Mulighet for godkjenning som Tantramassør.

Tantra Massasje er noe helt annet enn vanlig massasje. Å lære teknikken er enkelt og
krever bare litt trening. Men det er nærværet og den indre kontakten som er avgjørende
for å bli en god Tantra-massør på ekte vis. Det kan jeg ikke utdanne deg til, for det er det
du som åpner for. Derfor velger jeg å ikke kalle det utdanning, men fordypning med
mulighet for godkjenning.

Hvis du etter et år ønsker å bli godkjent som InnerLife Tantra-massør, kan du søke om
det. Du vil enten bli bedt om å trene mer eller du får klarsignal til å gå ut i praksis. Da må
du gi minimum 30 klientmassasjer i løpet av neste halvår (2021), hvor du hver gang ber
om en skriftlig respons fra din praksisklient, som sendes InnerLife-Akademiet.

Vi regner med å lage et faglig forbund for Tantra-massørene i løpet av 2020, slik at
utøvere kan utveksle erfaringer, i tillegg til videre oppfølging via Internett med Shalini eller
massørene imellom.



Pris, datoer, betaling
Kursene holdes i vakre omgivelser på Bjørk Gård på Ilseng, 20 minutter syd for
Hamar, en drøy times kjøring fra Oslo. Hvert kurs innbefatter full kost og losji på to-
personsrom. Her er en god atmosfære, mye varme og omtanke, rolige omgivelser og
sunn og god mat.

Hvert kurs begynner torsdag morgen kl. 11.00 og varer til søndag kl. 18.00.
Siden vi har deltagere som kommer fra hele landet, har du mulighet til å ankomme
onsdag kveld mellom kl.20 - 22.00. Bor du i Oslo eller i nærheten av Hamar, har vi
satt starttid torsdag morgen til kl.11.00 med fremmøte senest 10.30.

Kursdatoer for Eros gruppe 2: 

Kurs 1: 27.feb – 1.mars.    Kurs 2: 21 – 24. mai inkl. Kr. Himmelfart.

Kurs 3: 20 – 23. august.    Kurs 4: 12 – 15. november

Husk at du kan ankomme onsdag kveld mellom kl.20- 22.00. 

Det er helt nødvendig at du kan delta på alle 4 kursene og hele den oppsatte tiden. 
Er det en svært viktig begivenhet som sammenfaller med et av kursene, kan du søke 
om unntak, men helst bør det gjøres ved påmelding. 
Ved frafall gis det ingen økonomisk kompensasjon.   

Kurset legges opp som en prosess, hvor vi tar i bruk pust og meditasjon, energi-
øvelser, intuitiv persepsjon, indre bilder, drømmer og ikke minst nære samtaler og
utvekslinger deltagerne imellom. Trening på massasje og virkemåtene skjer under
kurset og i egen hverdag mellom kursene.

Ettårig fordypning koster kr. 26.400,-

Prisen inkluderer 16 kursdøgn, dvs. 4 kurshelger á 4 døgn 
med full kost og losji + 12 mandagswebinarer vinter / vår 2020.

Bindende depositum kr. 2.400, - betales ved påmelding. 

Deretter betaler du 12 mnd. avdrag á kr. 2.000,- til fast dato gjennom 2020. 

Evt. kan du betale inn en større andel ved påmelding og mindre månedlige avdrag. 

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

Depositum tilbakebetales ikke ved avmelding.

Ta kontakt med Shalini, 

hvis du har spørsmål til innhold eller betaling. 

Epost: shalini@InnerLifeTantra.no



1-årig fordypning i 2020  
Tantrisk Massasje og Livsvisdom

«Kjærlighetens Intelligens og Livskunst» 

InnerLife-Akademiet er en egen juridisk

enhet og drives som en forening som

ikke skal ha økonomisk fortjeneste som

formål. Alt overskudd skal føres tilbake

til virksomheten.

InnerLife-kursene er lagt til Bjørk Gård

på Ilseng, et kvarter syd for Hamar, en

drøy times kjøring fra Oslo. Kursgården

og kursdriften ivaretas av 5 voksne som

bor og jobber sammen.

InnerLife-Teamet består av 

Shalini Lind og Øivinn Øi, 

Kerste Sophie Nitter, 

Nora Fiona Eriksen og 

Nina Helene Jenssen.

Shalini Lind er hovedlærer på Tantra-

kursene, assistert av InnerLife-Massører.

Siden 1985 har hun drevet InnerLife-

Akademiet (tidligere ArunA sammen

med Øivinn Øi) og undervist i

spiritualitet i nærmere 38 år på heltid .

Hun har således betydelig erfaring innen

personlig og spirituell utvikling.

Som grunder og forfatter har Shalini

utviklet InnerLife-konseptet, hvor hun i

18 år tilbød en fireårig spirituell psyko-

terapeut-utdanning.

De siste seks årene har Shalini fordypet

seg kun i den Tantriske Livsvisdom og

tilbyr nå ettårige fordypningsgrupper i

Tantra for kvinner og menn, også for

par, men som en individuell prosess.



InnerLife-Akademiet

Bjørk Gård. Løkenvegen 79. 2344 Ilseng

www.InnerLifeTantra.no
Instagram: InnerLife Tantrisk Visdom (visdomsord)

FB: InnerLife Tantrisk Visdom (oppdateringer) 

YouTube: Shalini Lind (video og webinar)

Shalini@InnerLifeTantra.no

mailto:Shalini@InnerLifeTantra.no

