
Tilbakemelding fra de som har lest boka 

 
«Min gode venn David har skrevet denne gullgruven av en bok for oss som elsker 
selvgranskning! Som det står i boken; "Vi lever i en informasjons- og kunnskapsalder, som er lett 
tilgjengelig gjennom Google. Men hvor mange har gransket det mest grunnleggende spørsmål: 
Hvem er jeg?"  
Vår sanne natur er fri, fullkommen og komplett. Likevel søker vi ut i verden etter det vi allerede 
har - livets ironi.  
Det finnes flere Vedanta bøker på engelsk og andre språk, men nå er det endelig tilgjengelig på 
norsk. En fantastisk jobb du har gjort David, gratulerer så mye med bokutgivelsen på 
Frigjøringens dag! (8. mai)» 
 
-Anja Jansen 
 
-- 
 
Hei David. Takker igjen for boken som jeg har nå begynt på. For et kjempearbeid du har gjort! Er 
mektig imponert! Dette er jo en doktoravhandling av dimensjoner! Håper den når ut til mange! Nå 
kan du puste ut og nyte våren og vite at du har levert til beste karakter! 
-Terje Toftenes (Newsparadigm.no) 
 

-- 

 

«Grundig bra skrevet. Oppklarende og forklarende om hva selverkjennelse er for noe inkl 

karma og selvutvikling. » 

-Tom Iversen 

 

-- 
 

Dette er en bok med skikkelig tyngde, både fysisk forstand og i mengde kunnskap. 

Men i dette tilfellet her så speiler det både innholdet og forfatteren og hans grundighet. 

Dette fordi han er en som liker og gå i dybden og snu hver sten han kommer over og samtidig inviterer 

deg til å gjøre det samme. 

Og han fortsetter og snu stener og viser deg en måte og oppdage hvem du egentlig er på. 

Og dette er en gave i seg selv. 

Det er flere veier som kan lede deg til en oppvåkning eller klarhet og gjennom denne boken og 

gjennom Vedanta finner du en retning, 

Så hvis du føler deg kallet og tiltrukket av denne reisen så er dette en bok som vil gi deg en fantastisk 

innføring i dette. 

Du vil samtidig steg for steg lære deg om hvilke hindre du må gjennom for å komme forbi 

veisperringene i ditt eget sinn. 

David er også som veileder i Vedanta tilgjengelig som en mentor i denne prosessen hvis du ønsker det. 

Han har en unik evne til å lytte og til å holde energien i en kjærlig tilstedeværelse som gjør 

det lettere for deg å nå inn i lagene av sannhet i deg selv. 

Så denne boken er for deg som ønsker en grundig innføring til noe som kan forandre hele din 

oppfattelse av din eksistens og drive deg i videre på denne veiløse veien vi alle går på. 

 

 

I all vennlighet – Om Shanti 

Anne-Elisabeth Lien 

 

-- 

 

Fantastisk bok du har skrevet, David. Dette er virkelig en utrolig bra bok. Burde vært pensum i 



ungdomsskolen. Lett forståelig. Alt i ydmykhet. Kunnskap – ikke moral. Leser den på pdf, men min 

kone har akkurat kjøpt den på nett.  

Utrolig hvilket arbeid du har lagt ned. Alt utifra hjerterota. Har vært veldig nysgjerrig på vedaene, 

spesielt etter at vi var på tantra yoga i India i 2015. Men all litteratur har vært på engelsk. Dette er så 

mye lettere. Du skriver veldig godt. Det er derfor da lettere å forstå…samt at det er skrevet i 

ydmykhet. Dette elsker jeg. Tusen tusen takk for at du deler og alt arbeid du legger ned for å spre sann 

visdom. Kommer gjerne tilbake til deg når jeg har brukt mer tid på å fordøye dette. Tar det gradvis.  

-Tom Engelbrecht 

 

 


