
ANMELDELSER  

”Vi kan ikke gøre mere for dig” 

”Det har været en stor fornøjelse at læse den, og det 

har jeg gjort ord for ord. Jeg er meget enig i bogens 

betragtninger, blandt andet at vi læger bør være 

mere åbne for menneskers livshistorier og for mere 

naturlig behandling af årsager og ikke kun 

symptomer. Bogen er velegnet til læsning i små afsnit 

med efterfølgende diskussion, som vil gøre alle kloge 

på årsager, ubalancer og muligheder. Den giver håb 

og viser vejen til det.” 

Carsten Vagn-Hansen, Radiodoktoren          . 

      

 Lektøranmeldelse (Signe Rugtved Andersen):”Ærlig, personlig fortælling, der er let 

og hurtig læst. Bogen kan tjene som inspiration for andre, der har sygdom inde på 

livet, og som er nysgerrige på alternativ behandling.” 

 



 

”VI KAN IKKE GØRE MERE FOR DIG er en meningsfyldt og givende bog 

på mange planer - og en dejlig gave at få lov at læse. Forfatteren 

underkender ikke den vestlige lægevidenskabs formåen, men henviser til 

Østens tilgang til sygdom og anerkendelse ved at betragte kroppens ubalancer 

som kilde til opstået sygdom. Mange sygdomsramte personer vil ved at læse 

denne bog kunne blive inspireret til også at finde mod og energi til selv at 

tage ansvar for eget helbred. 

Kirsten Ehlers 

 

"Monika L. Petersen har virkelig noget på hjerte, og hendes budskaber er 

klare og tydelige uden på nogen måde at være indoktrinerende. Hendes viden 

er utrolig, og hendes kærlighedsbudskaber går direkte til hjertet. De indlagte 

små digte og sentenser er velvalgte og indgår naturligt sammen med hendes 

mange betragtninger om livet og ikke mindst livskvaliteten." 

                                                                                    Claus Ehlers, forfatter 
  



”Jeg har læst ”Vi kan ikke gøre mere for dig” med stor interesse. Det har 

været en lang og drøj rejse, du har været på, og det er så flot af dig at dele 

den med os andre på så fin en måde. Jeg takker dig for din modige og ærlige 

bog, der vældig godt giver indblik og forståelse af dine trængsler. Det har 

været en fornøjelse at være med på rejsen. Tak endnu engang og klø bare på 

med at sætte ord og tanker på papir til fælles glæde! En smuk og lækker bog, 

blev det også.” 

            Eva Sommer, Zoneterapeut 

     Forfatterens passion er at inspirere til, at andre mennesker kan få det bedre. Det 

kræver viden. Livet er en rejse. Livet i bevægelse afgør rejsen. Vi er summen af vort liv. 

Det hele hænger sammen. Mennesket er energi. 

     At være opmærksom og at inddrage denne viden i livet påvirker rejsen positivt. Vi kan 

selv gøre noget! 

     Denne beretning beskriver, at vi selv kan påvirke vort liv, så vi får det bedre.  

Forfatteren fik flyttet sig fra kronisk syg til rask.  


