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Personlig karma Christian Nicholas Stadil Hent PDF Manning og Stadil mødes i deres nye bog om interessen
for personlig udvikling. De er enige om, at det her i livet ikke drejer sig om at snuppe et selvudviklingsfix
eller finde den fuldendte opskrift på det gode liv, men om at man vokser som menneske ved at holde sig

nysgerrig og åben. De øser af egne erfaringer og fra den inspiration, de selv har fået fra zenmestre,
bedstemødre, vestens filosoffer og det levede liv. De har en ufrelst tilgang til emnet og taler i bogen befriende
åbent om det, som har gjort dem til det, de er. Hos Manning og Stadil er der plads til både det spirituelle og
en tur i byen. Det er på én gang en opsang, et oplæg og en opfordring: Find din personlige karma! De tvivler
ikke et sekund på, at man altid kan finde inspiration til at klare nye opgaver, droppe vanetænkningen og
vokse med de udfordringer, man møder på sin vej. Det er aldrig for sent at blive den, du troede, du skulle

være! Forfatterne fortæller ærligt om egne erfaringer, om beslutninger og situationer, som har haft betydning
for deres liv: om at slutte fred med sig selv og at holde den indre skyggedialog i ave. De fortæller om,

hvordan de har fundet deres flow og passion – og reflekterer over, hvordan andre også kan gøre det. Læs også
om lykke, død og relationerne til de mennesker, der betyder noget for én.

 

Manning og Stadil mødes i deres nye bog om interessen for personlig
udvikling. De er enige om, at det her i livet ikke drejer sig om at

snuppe et selvudviklingsfix eller finde den fuldendte opskrift på det
gode liv, men om at man vokser som menneske ved at holde sig

nysgerrig og åben. De øser af egne erfaringer og fra den inspiration,
de selv har fået fra zenmestre, bedstemødre, vestens filosoffer og det

levede liv. De har en ufrelst tilgang til emnet og taler i bogen
befriende åbent om det, som har gjort dem til det, de er. Hos

Manning og Stadil er der plads til både det spirituelle og en tur i
byen. Det er på én gang en opsang, et oplæg og en opfordring: Find
din personlige karma! De tvivler ikke et sekund på, at man altid kan
finde inspiration til at klare nye opgaver, droppe vanetænkningen og



vokse med de udfordringer, man møder på sin vej. Det er aldrig for
sent at blive den, du troede, du skulle være! Forfatterne fortæller
ærligt om egne erfaringer, om beslutninger og situationer, som har
haft betydning for deres liv: om at slutte fred med sig selv og at

holde den indre skyggedialog i ave. De fortæller om, hvordan de har
fundet deres flow og passion – og reflekterer over, hvordan andre
også kan gøre det. Læs også om lykke, død og relationerne til de

mennesker, der betyder noget for én.
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