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Kære alle  

Vi nærmer os med hast uge 42, efterårsferien. Mange holder fri, ung som 

gammel. Tid til at være sammen, men også tid til at hygge med egne sysler, og her 

passer læsning perfekt ind. Hvem synes vel ikke om at sidde i en god stol eller 

henslængt i sofaen, måske med et tæppe om sig, med en hyggelig servering og 

den gode bog, der fænger. Inspiration er altid godt. Det skærper sanserne, hjernen 

trænes, og vi risikerer at finde nye vinkler i livet.  

Det skal selvfølgelig fejres, at vi nærmer os en stor ferieuge. Derfor har jeg lavet 

nogle super tilbud, som gælder i hele uge 41/2022.   

 

”Vi kan ikke gøre mere for dig’” beskriver 

mekanismer til sygdoms opståen og viser veje 

til helbredelse. Giv ikke op! Giv slip! Om 

energiens betydning i forhold til helbredet. 

Anmeldelse 

Pris 249,- 

I uge 41: 

Kr. 150,- 

 

”Frø til spiring – FOR BEDRE BALANCE I LIVET” 

introducerer til, hvordan man med 

opmærksomhed kan få bedre balance i livet.  

Det giver ro. 

Derudover anbefales træningsformer mm. 

Her er noget til alle. 

Anmeldelse 

Pris 199,- 

I uge 41: 

Kr. 100,- 

 

 

”Året 2020 – almindelige dage i en ualmindelig 

tid” er en glad bog til enhver situation. Bliv i 

godt humør – lad dig inspirere. Anmeldelse: 

”Bogen er en kærlig og inspirerede dagbog om et, for 
mange mennesker, forbandet år med corona. Den 
livsglæde og kærlighed der stråler gennem ord og 

billeder vil være inspiration for mange til at leve livet og 
få oplevelser trods mørke skyer og besværligheder.” 

Claus Ehlers, forfatter 
 

 

Pris 195,- 

I uge 41: 

Kr. 100,- 

/ 

e-bog: 85,- 

købes via 

Nettet 

 

  

https://monika.one/onewebmedia/ANMELDELSER_alle%2029032022.pdf
https://monika.one/onewebmedia/UdtalelserFR%C3%98uddrag240621.pdf


 

 

 
Monika L. Petersen, forfatter 

www.monika.one    mail@monika.one    26297151 

Podcast     Youtube 

 

Priserne er +forsendelse med Postnord og kun ved bestilling direkte til mig: 

Send din bestilling til mail@monika.one og betal via MobilePay til 26297151 

(Monika Lisbeth Zandra Petersen). Husk at anføre modtager adresse.  

 

Hele udgivelsesoversigten med links til yderligere anmeldelser med videre finder 

du her: https://monika.one/forlag/bogudgivelser.html  

 

Min side på bogbrancheguiden, hvor alle kan finde mig. Søg på forfatter. Den er 

så fin. Vær velkommen til at kikke med, følg blot linket  

 

 

OBS! 

Hvis du synes, det er længe siden, at du senest hørte fra mig, så kan det 

skyldes, at brevet endte i din spam mappe. Det kan du undgå fremadrettet, hvis du 

opretter min mail adresse mail@monika.one i dine kontakter. 

Det var alt fra mig for denne gang. God vind ønskes. Og husk at spørgsmål og 

kommentarer altid er velkomne. 

 

Kærlig hilsen, 

Monika 

 

 

VÆR VELKOMMEN TIL AT DELE BREVET 

 

 

 

 

Ønsker du at afmelde brevet, beder jeg dig skrive til mig. 
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