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Døren Vibeke Rolskov Hent PDF Hvad sker der, når et menneske vil den ubetingede kærlighed og er

overbevist om, at kærligheden ikke er en følelse, men en skaberkraft, der forandrer, heler og udvikler – og
som fordrer os uafhængigt af køn, tro eller verden? Døren er et voksent newage-eventyr om sangerinden

Elizabeths modige vej til den parallelle verden Gwyinedd gennem den tavse elvermand, som kalder telepatisk
på hende. Om Egen, Duirren (døren) mellem verdnerne, om Vandreren, der må finde sin vej for planetens løft
og gøre sig til dør for den spirituelle indsigt og væren. Om dybden af et ubrydeligt venskab, og om at turde
hengive sig, miste sig selv og vinde alt. Om sorg og død, men også om liv og opstandelse, åndelig åbning, til
næste lag af lys. Om at leve ubetinget for lyset, og om hvordan sangen bliver helende kraft i det absolutte nu,

når den uselviske kærlighed ligger bag. Og så er det en kærlighedsroman.
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