
Vores personlige karma har vi med os overalt - for loven om årsag og virkning 
på det mentale plan følger os hvor vi står og går. Den er præcis er lige så 
uafrystelig som vores skygge. Og præcis lige så uafvendelig som tyngdeloven. 
Alt hvad du gør - og alt hvad du tænker og føler omkring det  - spiller en rolle 
for dit liv og din karma. Det er hverken Sofia Manning eller Christian Stadil i 
tvivl om. Sammen har de skrevet en bog om personlig karma.

Som coach har Sofia Manning altid karma-
loven med både i sin faglige og sin private 
værktøjskasse. Og som forretningsmand 
har Christian Stadil gennem mange år brugt 
loven til at tage utraditionelle succesfulde 
beslutninger.

Men hvad får en højt profileret coach og en 
lige så højt profileret erhvervsmand til at 
beslutte sig for at skrive en bog sammen? 
– Gandhi sagde at hvad man end gør i livet, 
vil det være ubetydeligt. Men det er vigtigt, 
at man gør det. Vi mødte hinanden (som 
deltagere i Go’ morgen Danmarks Karriere-
panel, red.), kunne li’ hinanden og havde 
en god kemi. Desuden er vi begge både 

meget optagede af selvudvikling – og kriti-
ske overfor tendensen med at gøre selvud-
vikling og passioner til „projekter”. Vi 
kommer jo fra to forskellige verdener men 
vi er begge åbne og nysgerrige –  så vi lærer 
meget af hinanden. 

For hvordan bruger Christian selvudvikling 
i sin forretningsverden, sammenlignet med 
hvordan jeg arbejder med det i min verden 
fyldt med mennesker, der søger coaching? 
Desuden har vi et fællesskab i buddhismen. 
Christian har været brændende optaget af 
buddhisme i 25 år, og jeg er også meget 
tiltrukket af den østerlandske livsfilosofi, 
forklarer Sofia Manning. 

Af journalist DJ  
Maiken Buchwald Christensen

www.medmodspil.dk 
Foto: Ulrik Jantzen

Sofia Manning  
 Christian Stadil

interview

 Har du talt med din 

karma i dag? 
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De to forfattere er enige med Gandhi 
om, at det er vigtigt både at være til-
stede i sit liv og at gøre noget.  

”Uanset hvad vi gør eller ikke 
gør, er det aldrig for sent”

–  Uanset hvad vi gør eller ikke gør, er 
det aldrig for sent. Hverken at skrive en 
bog, skifte karriere, tage en ny hobby 
op, langt om længe få holdt den tors-
dagsmiddag med vennerne  – eller at 
dele livserfaringer, viden og historier og 
lære af hinanden.

Slip drømmene løs
Hvis vi sørger for at leve det bedste liv, 
vi overhovedet kan, virkeliggøre vores 
drømme og bliver ved med at udvikle 
os livet igennem, så er livet en fest, er 
deres erfaring. Så vi er alle inviteret – 
men vi skal deltage aktivt. 
– Ingen kan få noget ud af livet, vi kan 
kun fylde noget ind i livet. Så du skal 
ikke bare sidde og vente på, at det gode 
liv skal dumpe ned i skødet på dig. Du 
skal have lyst til at vokse, lære, åbne op 
for dine evner - på din egen måde i dit 
eget tempo, du skal vælge din egen vej. 
Og du skal give af dig selv – både til dig 
selv og alle andre – for at leve dit liv 
optimalt. Giv næring til dine drømme, 
giv overskud til mennesker omkring dig, 
giv kærlighed til dine omgivelser, luk op 
for godteposen! Vi tror på, at ved at øse 
ud af det, vi hver især har at give, påvir-
ker vi vores personlige karma, siger de.

”Ingen kan få noget ud  
af livet, vi kan kun fylde 

noget ind i livet”

Karma er sanskrit og betyder handling. 
– For mange er „god karma“ ensbety-
dende med at skabe positiv stemning 
og energi gennem at være gavmild. Og 
det er jo sandt. Men vi synes også godt 
man kan tale om karma som tanker og 
handlinger og tanker, der vender tilbage 

til en selv. Har du tænkt og handlet på 
en negativ måde, vil du selv blive ramt 
af et negativt tilbageslag af en eller 
anden art. Mens positive ord, gerninger 
og tanker vil komme positivt tilbage og 
skabe noget godt, siger Sofia.
– Karma i traditionel buddhistisk for-
stand er lidt anderledes. Det handler 
mere om, at vi alle sammen opsparer 
god eller dårlig karma i dette liv, og 
hvordan det har indflydelse på, hvad 
man genfødes som i det næste liv. Men 
det med genfødsel er ikke så mystisk 
eller mærkeligt, som det måske umid-
delbart lyder. Genfødsel kan også 
forstås som, at hvert eneste sekund, 
hver eneste time, hver eneste dag giver 
en ny mulighed for at blive født på ny 
og ændre den måde, vi tænker på. Hvert 
nyt øjeblik er en chance for at redefi-
nere os selv og ændre den måde, vi 
handler på, forklarer Christian.

Lykken bor i nuet
Jo mere du er til stede i nuet, jo mere 
kan du mærke, sanse, observere. Og 
jo mere du kan mærke, jo mere bevidst 
kan du arbejde med din personlige 
karma. Så nuet er et godt sted at være 
– og noget du kan opsøge. 

”Jo mere du er til stede i 
nuet, jo mere kan du mærke, 

sanse, observere”

Men det er vanskeligt at være i nuet, 
hvis du er en multitaskende, energisk, 
måske lidt stresset, moderne medbor-
ger, forælder, medarbejder, ven, motio-
nist og alt muligt andet. 
– Forfatteren Henry Miller boede ude i 
naturen i Big Sur i Californien, hvor han 
havde meget tid og få distraktionsmo-
menter. Miller skrev tilbage i 50’erne at 
„i det øjeblik man retter hele sin op-
mærksomhed mod hvad som helst, selv 
et græsstrå, så bliver det til en gådefuld, 
imponerende, ubeskrivelig fantastisk 
verden i sig selv.“ En anden klog, den 

vesterlandske guru og forfatter Ram 
Dass, som var meget optaget af bud-
dhismen, har sagt at „Jo mere stille du 
er, des mere hører du.“ Det han mente 
var, at hvis man søger roen i sig selv, 
så skærpes sanserne. Og man vil kunne 
mærke og høre nuet klarere end nogen-
sinde før, siger Christian.

– Jeg har stor glæde af silent retreats 
- dvs. kurser der foregår i stilhed i na-
turskønne områder. Det første døgn kan 
det være svært helt at slippe verden 
udenfor: Hvor er min mobiltelefon, hvad 
med min Facebook, mine e-mails eller 
min musik? På andendagen begynder 
pulsen at falde, jeg mærker min under-
trykte træthed, og på tredjedagen er 
jeg helt nede i tempo. Jeg får en ople-
velse af, at alle hverdagens banale 
tanker forsvinder, én efter én. Alle små-
bekymringerne, alle de gøremål og 
spekulationer, mit hoved er fyldt med, 
forsvinder. 80 eller 90 procent af de 
tanker, vi tænker på en almindelig dag, 
har vi jo også tænkt dagen før. På et 
retreat kan jeg mærke, at vane-tankerne 
kommer til at fylde mindre. Jeg får 
øjnene op for skønheden i naturen, min 
krop slapper af og mit åndedræt er roligt. 
Måske er der et foredrag om aftenen, 
men ellers sidder vi bare alle sammen 
og mærker nuet.

På fjerdedagen dukker min sjæls indre 
melodi op, nu hvor banaliteterne og 
gentagelserne er på vej væk, er der 
blevet plads - plads til lykke, fortæller 
Sofia.
– Efter et silent retreat føler jeg mig helt 
udrenset. Der er plads til mere i mit 
sind, jeg har mere energi, overskud og 
virkelyst, samtidig med at jeg helt klart 
og tydeligt kan mærke, hvem jeg er. Jeg 
er blevet mindet om, at jeg har spiren 
til lykke indeni mig selv, og at jeg også 
har ansvaret! Og jeg har fået åbnet mine 
øjne for, at verden er stor, meget større 
end mine hverdagsbekymringer og små 
uroligheder. Jeg får mindet min krop og 
min sjæl om, at jeg kun har nuet - at det 

Øvelser: 

BRING DIG NÆRMERE NUET 
Der findes mange metoder og mange øvelser, du kan 
bruge til at bringe dig nærmere nuet. Her er et par

Fokusér på dit vejr
Det bevidste åndedrag er nyttigt, hvis du er stresset og har brug for 
at tvinge dit sind tilbage i nuet - eller hvis du f.eks. skal holde et 
foredrag og er lidt nervøs.
Ånd ind gennem det ene næsebor og luk samtidig det andet med 
tommelfingeren. Så blokerer du det næsebor, du lige har åndet ind 
ad, og puster ud gennem det andet. Når du trækker vejret ind, skal 
du trække vejret helt ned i mellemgulvet, helt ned under navlen. 
Det gentager du fem gange.  Du behøver ikke andre „tricks”, det 
virker helt fantastisk. 

Svært ved at rette opmærksomheden mod nuet? 
– Meditation gør det lettere - og samtidig viser meditation os vores 
„abesind” - dvs. det bliver tydeligt, hvor meget hjernen springer 
fra tanke til tanke, og hvor mange ord vi putter på vores tanker. 
Vores tanker er klistret til med ord, og det er noget af det, medita-
tion kan: Lære os at tænke uden ord, siger Christian.
Der findes mange forskellige måder at meditere på. Her er et par 
klassikere:

Fokusér på et lys
Der er også noget, der hedder lysmeditation. Det kan du gøre om 
aftenen, hvor du kigger på et stearinlys. Det gør du et stykke tid, så 
puster du lyset ud og lukker øjnene, og så kigger du op i det tredje 
øje, punktet midt på panden. Så fokuserer du på det punkt og kan 
se dit lys der.

Fokusér på et indre billede
Denne meditation er samtidig en visualiserings øvelse. Når du 
trækker vejret ind, ser du en tåge for dig, en tåge, der kommer ind 
gennem næsen, ned i mellemgulvet og ud gennem hele din krop. 
Når du ånder ud, kommer tågen ud gennem munden. Det er en 
meget god visualisering, der renser hele kroppen. 

Fokusér på omgivelserne 
Sofia: Et andet godt kneb, når man vil være til stede, er at agere 
videokamera. Når du går, skal du registrere verden omkring dig. 
Vær opmærksom på himlen, jorden, dine fødder, husmurene eller 
træerne omkring dig. Observér dine omgivelser og bevæg dit pe-
rifere blik som et videokamera. På denne måde ser du dig selv som 
en del af verden. Du går og observerer i stedet for at gå og tænke 
på et møde eller en spegepølsemad. Du er her og nu, du registrerer 
i stedet for at spekulere.

er i nuet, jeg skal agere, leve, mærke nydelse 
og opleve verden. Og jeg tager væk uden 
dårlig samvittighed, for jeg har fundet ud af, 
at jeg er en bedre leder, en bedre coach, en 
bedre mor, ven og kæreste, når jeg kommer 
tilbage. 

Ingen stress i nuet
Hvis man kunne tage en tryllestav, så alle 
mennesker var til stede i nuet i stedet for at 
leve i fremtiden, ville man afhjælpe meget 
stress, konstaterer Sofia. Du kan ikke være 
stresset og være til stede i nuet på samme 
tid. Det er umuligt.

”Du kan ikke være stresset  
og være til stede i nuet  

på samme tid”
– Vi er mange, der har en tætpakket hverdag: 
Op kl. 6, morgenmad, aflevere unger, arbejde, 
fri, hente, madlavning, lektier, forældremøde 
eller zumba i fitnesscentret. Når man vågner 
op til sådan en dag, kan man godt blive for-
pustet og få lyst til at gå i seng, før man 
overhovedet er kommet i gang. Tag fat i 
dagens opgaver, en ad gangen, uden at blive 
forpustet ved tanken om den næste.
Christians far lærte ham et kneb til at komme 
i gang med en travl dag - et kneb, der 
handler om at være i nuet. 
– I stedet for at se dagens opgaver som en 
lang række af byggeklodser, der står side om 
side som en lang mur foran dig, skal du vende 
rækken af klodser om. Se byggeklodserne 
for dit indre øje og anbring dem på en række 
efter hinanden, så du kun kan se den forreste 
klods. Så kan du tage fat i dagens opgaver 
- en klods ad gangen. Det drejer sig om at 
være til stede i nuet – og først tage fat i en 
opgave, når klodsen kommer til syne. På den 
måde er opgaverne ikke et bjerg, der tårner 
sig op foran dig men i stedet en perlerække 
af enkeltstående oplevelser, som du møder 
med 100 procents opmærksomhed, forklarer 
Christian.

– Jeg fik også et godt råd i Japan for mange 
år siden af en buddhistisk mester og spiri-
tuel rådgiver. Yukio, som han hedder, er en 
meget speciel, excentrisk herre med en 
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adfærd, der ville få fyre som Keith Ri-
chards fra Rolling Stones eller forfatte-
ren Charles Bukowski til at fremstå som 
små, uskyldige spejderdrenge. Næsten, 
i al fald! Han er typen, som man skal 
have en sund skepsis over for, men 
alligevel gjorde det indtryk, da han 
engang på en offentlig restaurant i Tokyo 
„mærkede min energi” ved at røre mig 
på det energicenter to centimeter under 
navlen, der hedder hara. Wauw, mange 
kanaler, yes! Men dét, han mente med 
det, var, at jeg var for reflekterende, 
tænkende og „på” – i stedet for bare at 
være til stede. „Hvis du jager to kaniner, 
så fanger du ingen”, sagde han. Det var 
et supergodt råd og en god analogi, som 
jeg i øvrigt siden har hørt mange andre, 
specielt zenbuddhistiske mestre, bruge. 

”De fleste af os bruger 
utrolig meget tid på at 

leve enten i fortiden eller 
i fremtiden”

– De fleste af os bruger utrolig meget 
tid på at leve enten i fortiden eller i 
fremtiden. Tænk selv lidt efter: Hvor 
meget tid bruger du på at være i hen-
holdsvis fortiden og i fremtiden? Og 
hvor meget tid tilbringer du i nuet? Og 
hvis du aldrig er i nuet, har du så egent-
lig nogensinde levet? Det er måske sat 
lidt på spidsen, men der er noget om 
det. At være i nuet er også nødvendigt, 
hvis du vil forandre dit liv. 

”Og hvis du aldrig er  
i nuet, har du så egentlig 

nogensinde levet?”

Hvis du tænker for langt frem i tiden, 
bliver forandringen for stor og dermed 
uoverskuelig - og så opgiver du. Det er 
lettere at love sig selv, at man ikke spiser 
kage til frokost, end at planlægge, at 
man vi tabe ti kilo. Mange maratonlø-
bere fokuserer bevidst kun på det næste 
hjørne fremfor for at tænke på alle 42 
km, som de skal løbe, supplerer Sofia. 

Lyserødt eller kulsort
Lige så uhensigtsmæssigt det er at 

spekulere på fremtiden, lige så formåls-
løst kan det være at relatere til fortiden. 
–  Fortiden kan være en møllesten om 
vores hals, for billederne af både forti-
den og fremtiden kan være meget af-
hængige af vores sindsstilstand. Har du 
det fantastisk, så ser du tingene i et 
rosenrødt skær – og er du i dårligt 
humør, maler du ofte både fortiden og 
fremtiden sort. Selvfølgelig skal vi for-
berede os på det møde eller på den 
forhandling, vi har om to dage. Og selv-
følgelig skal vi lære af fortidens fejl. Men 

vi skal forsøge at se nøgternt på både 
for- og fremtiden uden at lade os farve 
for meget af vores følelser. Hvis man 
er helt oppe at køre, husker man måske 
et salgsmøde som helt fantastisk, og 
at man selv var den vildeste salgsmester 
med de bedste salgsargumenter. Men 
hvis virkeligheden var, at den poten-
tielle kunde faktisk opfattede én som 
overfladisk og for dårlig til at lytte – ja, 
så har man et problem til møde nummer 
to, siger Christian.
– Når du retter hele din opmærksomhed 

Christian om passion

„Passion er sindsygt vigtigt! Passion får dig til at slippe tankemylderet 
og glemme dig selv. Jeg ved efterhånden, at er jeg ikke passioneret, 
så bliver jeg hverken særlig glad for eller god til det, jeg laver. Til 
gengæld er det vigtigt ikke at forveksle passion med obsession – altså 
besættelse – men at finde en sund balance. Tænk på, at Hitler og Sta-
lin også var passionerede. Mellemvejen - med en afbalanceret passion, 
som man ikke klistrer sig til - det er alfa og omega for mig”.

mod nuet, praktiserer du mindfulness. 
Mindfulness er meget brugt i medita-
tion og kan kort beskrives som en rolig 
bevidsthed om kroppen, følelserne og 
nuet. Der er skrevet mange, lange bøger 
om mindfulness, men essensen i det 
er, at du opnår nærvær og fuld opmærk-
somhed på det, der er lige nu.

”Fortiden kan være en 
møllesten om vores 
hals, for billederne af 

både fortiden og frem-
tiden kan være meget 

afhængige af vores 
sindstilstand”

 Jeg havde fornøjelsen af at tale med 
Suzanne Brøgger om de greb, hun gør 
brug af i sin skriveproces. I den forbin-
delse fortalte hun mig, at hun skriver 
om morgenen, og om eftermiddagen 
klarer hun opgaver, som ikke kræver 
bevidst tankearbejde, men som kan 
udføres med opmærksomheden rettet 
100 procent mod det, hun laver. Måske 
går hun i haven, vasker op, laver ting i 
huset eller lignende. De aktiviteter 
bruger hun som mindfulnesstræning, 
mens det, hun har lavet i løbet af formid-
dagen, arbejder videre inde i hendes 
ubevidste sind. Så hun skriver videre, 
som hun siger – men inde i hovedet. 

Christian om sin vej
Christian Stadil har interesseret sig for 
personlig udvikling, siden han var cirka 
12 år gammel. 
– Det er klart, at man ikke begynder at 
søge selvudvikling som 12-årig uden en 
eller anden nødvendighed. Men jeg er 
enebarn, og jeg havde en meget velud-
viklet indre dialog, var meget reflekte-
rende og brugte for meget tid inde i 
hovedet. Måske har enebørn en øget 
tendens til at søge indad, da man ikke 
har søskende at tale med. Så diskuterer 
man med sig selv, når man ikke er 
sammen med forældre eller venner. 
Da jeg var yngre, handlende livet for 
mange om at fyre den af med godt med 
Southern Comfort og Pisang Ambon i 
blodet til et soundtrack bestående af 

Baltimoras Tarzan Boy og You Spin Me 
Round af Dead or Alive iklædt tidens 
uniform, som var spilerjakke, pastelfar-
vet sweat- shirt med Mickey Mouse-
print og sejlersko. Ikke fordi jeg kan sige 
mig fri fra at have spillet flaskehalsen 
peger på eller quarter til Nenas 99 Luft-
ballons, men jeg havde nok i højere grad 
end andre en udviklet indre dialog, som 
gjorde, at jeg uden egentlig at vide hvad 
ledte efter noget, der kunne skrue ned 
for min hjerneaktivitet. Løsningen blev 
til at starte med fysiske aktiviteter gerne 
af obskur art, som kunne få mig ned i 
kroppen.

I en årrække boede Christian hver 
sommer hos sin onkel i USA. 
– Mens jeg besøgte ham, gik jeg på 
summer school, og i fritiden fik jeg un-
dervisning i kampsport, trænede og 
deltog i turneringer. Gennem kampspor-
ten kom jeg i starten af 80’erne i kontakt 
med en instruktør, som var praktise-
rende zenbuddhist. Zenbuddhismen 
blev præsenteret som en psykologisk 
værktøjskasse, og selvom jeg kun var 
12 år, kunne jeg alligevel sagtens se, at 
jeg kunne få noget ud af det.
I den periode lærte han også at medi-
tere. 
– Dengang var meditation ren afslapning 
for mig. Men jeg fik også et billede af, 
at der var et tomhedsideal - et ideal om 
tilstedeværelse, mindre indre dialog, 
mere ro på øverste etage. I buddhismen 
taler man om monkey mind, altså 
abesind, hvor tankerne nærmest hopper 
fra gren til gren uden pause. Hvis ikke 
vi aktivt stopper de hoppende, flyvske 
tanker, avler de bare endnu flere tanker. 
Og allerede som ung fik jeg et klart 
billede af, at det ville være helt i orden 
at slukke for det cirkus af hoppende 
tanker, som mit hoved var fyldt med. 
Jeg vidste instinktivt, at jeg skulle 
stræbe efter tilstedeværelse.“
– I mange år var jeg ikke i stand til at 
se, hvor min selvudviklingsrejse førte 
hen. Men i dag kan jeg på en måde sige, 
at ringen er sluttet. Jeg har været forbi 
en masse forskellige metoder til selv-
udvikling, og især i 1990’erne kom jeg 
ud på en længere rejse ind i buddhis-
men, som måske var en omvej.

I dag vil Christian Stadill ikke kalde selv 
selv buddhist
– Men jeg er stadig inspireret af bud-
dhismen. Og buddhisme er for mig ikke 
en religion, men en vej og en psykolo-
gisk værktøjskasse – en sindsvidenskab. 
Buddhisterne har trods alt beskæftiget 
sig med menneskesindet i mere end 
2.500 år, så de har nok fundet ud af et 
par ting. Men jeg er vendt tilbage til min 
tidlige overbevisning om, at det er nød-
vendigt at slippe den tankevirksomhed, 
som fyldte meget i min jagt på selvud-
vikling. Derfor skal min søgen ikke være 
forceret, som den var tidligere. Jeg er 
nået frem til, at den rent intellektuelle 
tilgang ikke er god for mig. Det er vigtigt 
også at begive sig ud i verden, at slippe 
bevidstheden om selvet – så det ikke i 
for høj grad bliver en navlepillende be-
skæftigen sig med sig selv og sit selv.“

Sofia om sin vej
Sofia Manning skrev i mange år dagbog. 
– Og jeg kan se, at det tidligt har ligget 
i kortene, at jeg senere skulle arbejde 
med selvudvikling. Jeg kan se, at jeg i 
en tidlig alder har funderet over eksi-
stentielle problemer og følt mig ander-
ledes – og ikke på den fede måde. Altid 
lidt sær og lidt ved siden af. Måske fordi 
jeg altid stillede spørgsmål til alting og 
var meget antiautoritær. MIn mor er 
kommunist og var fagforeningsforkvin-
de, min far er en meget dybsindig, re-
flekterende mand, og en del af min 
opvækst foregik i et hippiekollektiv i de 
glade 70’ere. Så fra jeg var helt lille er 
jeg blevet opmuntret til at søge egne 
veje og tænke egne tanker. Men aldrig 
udi det spirituelle eller i retning af selv-
udvikling – det var ikke noget, der fyldte 
i mit barndomshjem. 

Som teenager begyndte hun at sætte 
spørgsmål til tilværelsen. Spurgte „Mor, 
hvorfor overhovedet gå på arbejde? 
Hvorfor gør vi alt det, vi gør? Vi dør jo 
alligevel bare snart”. Hvorfor foretage 
sig en masse, der forekom mig me-
ningsløst for så bare at dø? 
– Hverken min mor havde eller min 
barndoms marxisme havde rigtigt noget 
svar, derfor begyndte jeg selv at søge 
et svar. Mine første skridt ud i selvud-
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Sofia om forandring

„Vi mennesker ændrer os utrolig 
meget gennem livet - vi udvikler 
nye sider og nye perspektiver. Men i 
grundtonen minder du stadig om den, 
du var for 20 år siden. Så min erfaring 
er, at det ikke handler om at ændre dig 
selv. Det handler om at acceptere dig 
selv – at kunne rumme og bruge alle 
dine sider, også skyggesiderne! At lære 
at sige „Jeg er den, jeg er – hvad har 
jeg lyst til at tilføje?” 

vikling tog jeg lige efter folkeskolen. 
Uden at bruge ordet „selvudvikling”. Det 
mest naturlige for mig ville have været 
at fortsætte på Helsingør Gymnasium 
ligesom mine kammerater. Men jeg 
havde behov for at gøre noget andet, 
bryde normerne, gå mine egne veje og 
skabe mit eget ståsted. Så jeg søgte på 
Espergærde Gymnasium.

Der var strandvejsstemning og over-
klasse over Espergærde Gymnasium, 
og Sofia var en landlig pige fra et hus-
mandssted i Gurre. 
– Jeg kendte ikke et øje på min årgang, 
men jeg havde besluttet mig for at møde 
den udfordring at være sammen med 
en masse mennesker, jeg slet ikke 
kendte.
Mit døbenavn var Lone Sofia, og jeg var 
altid blevet kaldt Lone. Men nu ville jeg 
være Sofia, og jeg husker stadig det 
fantastiske sug i maven på mig, da jeg 
skrev S-O-F-I-A på listen. Det var, som 
om jeg havde gjort noget, jeg ikke burde, 
men det gav mig pirrende følelse af 
frihed.

Navneskiftet blev det første skridt i 
retning af at skabe en helt ny begyn-
delse for hende selv. 
– Jeg blev f.eks. også optaget af 
sundhed. Hvordan jeg kunne få en sund 
og slank krop? Men min indre menings-
løshed og søgen efter „noget bedre” 
voksede sig blot større og mere intens. 

Gennem mange, ofte amerikanske 
bøger opdagede jeg langsomt den 
verden, der går ud på at udvikle „selvet”, 
så vi hver især kan udnytte vores fulde 
potentiale. Tanken tændte en indre ild i 
mig, og inden længe var jeg fast kunde 
i Det Ukendtes Boghandel i København. 
Jeg læste alt, hvad jeg kunne få fingre 
i om emnet. NLP, terapi af alle slags, 
motivationspsykologi, engle-healing… 
you name it. Og en indre passion for 
emnet blev grundfæstet. Jeg kunne 
mærke, jeg var glad, når jeg beskæfti-
gede mig med udvikling. Det „vækkede 
mig”, fik mit sind til at udvide sig og gav 
mit liv mening.

Men hendes indre utilfredshed og 
lidelse fyldte stadig – indtil den blev brat 
afbrudt af en meget mere konkret sorg: 
Hendes elskede bror døde uventet på 
Rigshospitalet en varm julidag i som-
meren 1996. 
– Han var 28 år, syv år ældre end mig, 
og havde altid været min store støtte 
og bedste ven. Han blev indlagt den ene 
dag og døde den næste af udiagnosti-
ceret leukæmi. Chokket var brutalt, 
altoverskyggende, men den gjorde 
paradoksalt nok kål på min egen per-
sonlige lidelse og bragte mig ind i en 
helt ny fase i mit liv. Hvis man kan dø 
så hurtigt, så ung, så handler det om at 
være her og nu!”, var en af mine domi-
nerende tanker i årene efter. Nogle 
gange handler det om at gribe chan-

cerne, når man har dem. Man har ofte 
kun én chance.“
– I tiden efter min brors død blev jeg 
meget optaget af det amerikanske coa-
chingmiljø. Måske især fordi jeg der 
mødte en vilje til at søge og udvikle sig. 
Jeg endte med at droppe mine dansk-
studier på Københavns Universitet og 
fik et job hos USAs mest efterspurgte 
coach, Tony Robbins. Som 24-årig boede 
jeg pludselig i Californien, arbejdede 
som coach og rejste rundt i verden. Nu 
var selvudvikling det, der fyldte både i 
mit private og i mit professionelle liv. 
Sideløbende med den resultatoriente-
rede coaching var jeg også begyndt at 
interessere mig for de mere spirituelle 
sider af selvudvikling, som gav mig 
yderligere en dimension i livet. Jeg blev 
inspireret af kloge læremestre, for det 
har altid været af stor betydning for mig 
at have en lærer eller mentor, som jeg 
kunne bruge som rollemodel, lade mig 
inspirere af og søge støtte hos.

Så det meste af mit liv har været fyldt 
med søgen og udvikling. I dag sker det 
på en rolig måde, som om min søgen 
er gledet lidt i baggrunden, mens 
nydelse og tilstedeværelse er kommet 
til at fylde mere. Jeg elsker selvudvik-
ling! Det er mit livs største kærligheds-
affære. Men de tidlige års desperation 
er blevet erstattet af lidt mere humor. 
Mere fest og ballade, mere overskud 
og afslapning.“

Sofia Manning og Christian Stadils fælles bog „Personlig karma - det er aldrig 
for sent at blive den, du troede, du skulle være” er både en opsang, et oplæg og 
en opfordring til at påtage dig nye opgaver, skabe nye positive vaner og vokse 
med de udfordringer, du møder på din vej. Og, nej ikke opskriften på selvudvik-
ling, men masser af inspiration til dig, der søger og gerne vil finde din egen vej!
„Tusind mennesker, tusind veje,” som buddhisterne siger. Hvad der er smukt 
for dig, er måske grimt for mig. Der findes ikke én fuldendt opskrift, så folk skal 
gøre, lige hvad de har lyst til. Prøv lige så mange metoder efter, som du har lyst 
til, så længe det er din lyst og nysgerrighed, der driver dig. Men du skal holde 
op, når du begynder at shoppe selvudvikling på samme måde, som du shopper 
sko eller elektroniske gadgets“, skriver Christian Stadill i bogens indledning.

Personlig karma er udkommet på Gyldendal Business og koster 299,95 kr. (vejl.) 
på www.gyldendalbusiness.dk eller hos boghandleren.
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