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«Den eneste virkelige suksessen i livet er å oppdage
at du er fullstendig, hel, komplett og fri.»

VEDANTA BEVISSTHETSVITENSKAP
Vedanta er en urgammel og tidløs bevissthetsvitenskap, som avslører vår essensielle 
natur som ikke-dualistisk kjærlighet (ubetinget kjærlighet), eksistens eller bevissthet. 
Undervisningene begynner med premissene om at lidelse ikke er bra, de leverer en 
undersøkt prosess av å oppnå frigjøring fra denne lidelsen. Vedanta blir kalt for brahma 
vidya på sanskrit, som betyr bevissthetsvitenskap eller selvkunnskap.

Vedanta er en systematisk analyse av ens egne ugranskete erfaringer, som fjerner 
feilaktige oppfatninger en har om erfaringene og avslører den underliggende virkelighet 
av alle erfaringer, som er grenseløs bevissthet.

Vedanta handler ikke om den materielle verden, men essensen av bevissthet, som 
støtter alle objektive fenomener. Det er en vitenskap i den forstand at den er basert på 
grundig gransking, logiske analyser og dens avsløringer er gjentatt verifiserbare. 

Selv om Vedanta stammer fra Vedisk kultur, er den grunnleggende undervisningen 
universell i den forstand at det fundamentale prinsippet er at virkeligheten er ikke-
dualitet, i motsetning til en dualitet. Den avslører at det bare er et prinsipp, som opererer 
der alt har sin opprinnelse, og er laget av bevissthet, Selvet. Derfor er Vedanta i essens 
ikke noe spesifikt, som tilhører noen kulturer, raser eller religioner, siden bevissthet 
ikke tilhører noen. Det er hvem vi er, fordi det er bare en bevissthet. 

Du har alltid hatt kjennskap til hvem du er, men du vet ikke at du vet det før du har 
fjernet ignoranse om din virkelige natur og essens. Med andre ord fjernet feilaktige 
oppfatninger om deg selv. 

David Storøy
(født 1973) er en Selvgransker, Bevissthetsviter og Vedantaveileder. 
Han er opptatt av grundig gransking av virkelighetens natur 
gjennom selvkunnskap eller bevissthetsvitenskap, som fjerner 
feilaktige oppfatninger om hvem vi er. Han har vært en 
sannhetssøker i hele sitt voksne liv helt til Advaita Vedanta kom 
inn i livet hans i slutten av 2014. Han brenner for helse, velvære 
og frigjøring. India har betydd mye for hans spirituelle utvikling 
og visdom gjennom mange år. 
www.bevissthetsvitenskap.com


