
Röster om våra 
böcker 
       

Här följer några av de många röster 
vi fått ta del av under årens lopp 
vad gäller våra böcker. Vi är 
mycket glada för all denna positiva, 
stärkande feed-back som böckerna 
fått - tack alla våra läsare! (Bilden 
visar de titlar vi har till försäljning i nuläget. 
Förmodligen kommer det nya framöver. Titeln 
Soulwork - Själens helande energier ej med på 
bild) 

 
Har läst alla era böcker. Det var en stor glädje att finna att en ny bok kommit ut. 
Tack för att ni rätat ut så många frågetecken för mig. Genom böckerna har jag fått 
mycket stöd och förklaring på vad som sker med oss i denna tid och jag förstår nu 
på ett annat sätt mitt eget och andras uppvaknande, i tiden före och efter.          
Maria P  
  
Ni känner inte mig.. men det känns som om jag känner er... Jag har sedan 1994 
läst många av era böcker. Har haft stor glädje av dessa böcker genom åren, och 
flera av dessa har jag läst många gånger om...     
Christina  
  
Har haft glädjen att läsa Löftet av Marina Munk med starka upplevelser som följd; 
kraftfulla energier, starka känslor av glädje och kärlek men också av stor sorg och 
ledsamhet. En känsla av att hitta hem, finna något man letat och sökt efter länge. 
Ann-Christin R 
  
Fick precis hemskickad Marina Munks nya bok, en fantastisk bok som man inte kan 
sluta att läsa.           Marie F 
  
Jag hade aldrig tidigare varit i kontakt med denna typ av litteratur när jag fick 
boken  Det stora uppdraget  lagd i min hand av en (för mig okänd) kvinna som 
jobbade i en New age affär i Örebro. Hon sa att hon trodde att jag borde läsa den 
och lånade ut den till mig. Detta var hösten -94 när den nyss kommit ut. Jag läste 
och grät, för jag kände att trots att jag aldrig hört om detta förut så kunde jag inte 
säga att detta stämmer inte. Och det skrämde mig samtidigt som det var en sån 
glädje i det. Denna bok är nog en av de böcker jag läst som har berört mig mest 
tror jag.               
Måna S 



Jag har ju läst så mycket. Haft hela bibliotek till allas förfogande. Ändå satt din bok 
Kärlekens Befriare så helt rätt nu. Kallade mig tillbaka till mitt sanna jag. Tack!  
Gunnel 

Just nu läser jag för tredje gången Din, Ninas och Marina Munks Löftet. Den boken 
ger mig en sådan inre frid och för varje gång jag läser den upptäcker jag nya saker.  
Per Beronius 

Kära Nina och Mikael! Måste skriva och tacka för allt ni förmedlat och delat med er 
av i era böcker. Kände igen mig i så mycket.   Lis D, mars 1995. 
 
Hej Mikael och Nina! Vilken spânnande bok ni skrivit - Glädjens tid! Jag blir 
inspirerad och glad! Allting känns positivt!             Maja K 
 
Jag har länge, länge velat skriva till dig, Nina, faktiskt i flera år. Anledningen är 
enkel. Du har hjälpt mig och hjälper mig fortfarande - med din bok Befruktelsen. I 
den fann jag en förklaring till vad som skedde med mig och det gav mig så mycket 
hopp och styrka! Du skrev en mycket viktig bok och jag hoppas att många andra får 
läsa den.  
Nina S 
 
Boken Uppstigningens tid är en stor upplevelse för mig eftersom den talar så djupt 
och jag förstår varenda ord som sägs, utan undantag...       Dag K 
 
Boken om Aura-Soma (Färghealing och mirakel) är min mest lästa bok sedan jag 
fick tag i den 1995. Den boken skulle alla läsa för att se hur livet är!          Silvi 
 
Äntligen får jag iväg det här brevet som jag tänkt skriva i flera år nu. Det gäller din 
bok Uppstigningen tid. Just nu läser jag den för 7:e gången. Varför det?, kan man 
ju fråga. Det har blivit min krisbok när jag kastas tillbaka för att bearbeta mina 
“blockeringar”. Varje gång det sker hittar jag flera texter som passar min situation 
och som stärker mig. Uppstigningen tid är så bra för den är så ärligt skriven. 
Läsaren känner att det här är en person som förstår vad det handlar om. Tack än en 
gång!    Isabella 
  
Har nyligen börjat använda Själsmeditationsbandet igen efter många år, mycket, 
mycket bra! Så omfattande på alla håll och kanter. Ger mig mer nu på gamla dar - 
långsam utveckling - så jag tycker det är värt en Bonus!  
Från “Långsam Gamling, Prinsessan på Ärtens gata i Stockholm” 
 
Böckerna Den vakna drömmen och Bröllopet mellan polerna är lästa och 
understrukna i rött, blått. grönt med flera andra nyanser. Så färggranna böcker har 
jag inte många av. Det skall uppfattas som att guldkornen ligger tätt!   Elisabeth W 

Först vill jag tacka er för en fin bok: Glädjens Tid. Jag rekommenderar den till alla 
"de mina".       Åsa R 

Energin i nya boken, Glädjens tid, var otrolig... Karin 



  
Marina-böckerna har roat, inspirerat och höjt mig i gigantiska mått. Ann-Li  
 
Det är så härligt att ni bjussar på era tankar och erfarenheter. Grattis, ni har lyckats 
med en braksuccé igen! Annika L 
 
 
Om du vill beställa böcker från oss, tänk på att flera av våra titlar är slutsålda. Se 
vidre vår hemsida www.soulwork.nu - ”Våra böcker” 
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