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enhver med interesse for udvikling og psykologi, bevidsthed og meditation, fællesskab og spiritualitet,
evolution og fremtid, idet den fortæller om, hvordan en gruppe mennesker er blevet løftet til et højere

bevidsthedsniveau igennem tyve års fælles arbejde med meditation og spirituel selvudvikling. Tigerens Rede
er et meditations- og kursuscenter, hvor denne gruppe mennesker mødes i et spirituelt fællesskab, som under

vejledning af leder, lærer og forfatter til flere bøger om tantra, meditation og spiritualitet Anne Sophie
Jørgensen samarbejder med bevidsthedsevolutionen om at forny spiritualitet og seksualitet. Kirsten Fauken (f.
1941) er uddannet på Skive Seminarium i 1964 og var i 25 år lærer i folkeskolen – afbrudt af nogle år som

hjemmegående husmor med tre små børn. I 1992 begyndte hun at uddanne sig inden for NLP
(Neurolingvistisk programmering) og modtog undervisning af blandt andre Ole Vadum Dahl. I 1996 blev hun

som den første i Danmark certificeret som NLP Psykoterapeut fra Dansk NLP Institut i Silkeborg.
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