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AKKOMODASJON – PORT 3 PÅ VEI TIL EN 5D UTVIDET BEVISSTHET – BLOGG UKE 37-2018 
 
Hver fredag aften poster jeg en blogg. Tekstene har et meditativt og spirituelt innhold. Du kan 
abonnere på mine blogger, gratis og uten forpliktelser. Hver blogg utløser daglige Quotes og 
Captions på Instagram https://www.instagram.com/mostadjon/.  
 
 
«Hvis du bor i en flod, bli venn med kokodillen» - er et gammelt Indisk ordspråk med stor visdom. 
Jeg skal introdusere deg til Port 3 i programmet DAGGRY, en vei til ny selvinnsikt og utvidet 
bevissthet.  
 
Det moderne menneske 
Med utviklingen av det moderne menneske, fulgte evnen til å skjelne og evnen til å være 
kjærlighet. Nettopp dette å skjelne og å være kjærlig er spesifikt menneskelig. Når vi skjelner 
foretar vi etiske og derfor estetiske overveielser. Menneskenes valg er alltid fundert på en høyere 
viten, om enn den er ubevisst. Når vi er kjærlige er vi forent med den skapende kraft, også å være 
i kjærlighet er et valg. Mennesket er et velgende vesen og det eneste vesen på jorden som er 
ansvarlig for sine handlinger.  
 
Programmet DAGGRY 
DAGGRY er et program hvor deltakeren tar ansvar for sin transformasjon fra en bevissthet som er 
vel tilpasset menneskenes nåværende plass i evolusjonen. Når de nye fremtidene kommer, river 
de overende gamle forestillinger og stiller menneskene ovenfor nye utfordringer.  
 
DAGGRY bygger på en prosess av Awareness som fører deltakeren over i en prosess av 
Awakening som munner ut i et matrix-skift jeg kaller Accommodation. Når du akkommoderer 
skifter du forestillinger om deg selv og verden, forenes med ditt Iboende Jeg og blir den store 
utgaven av deg selv. Jeg kaller Accommodation for Port 3.  I min blogg som kommer, vil jeg 
presentere den mer praktisk. 
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DAGGRY forestiller seg tre begrunnelser for at menneskene «skal bli venn med krokodillen».  
 
1. Den første forestillingen handler om menneskenes møte med kunstig intelligens. Den 
kunstige intelligens er algoritmisk og vil overgå menneskets evne til å huske, trekke logiske 
slutninger og til å kommunisere uten sårede følelser. På sentrale logiske områder vil den kunstige 
intelligens bli den menneskelige intelligens overlegen og den vil kommunisere tilsynelatende 
empatisk - en forførerisk opplevelse.  
2. Den andre forestillingen handler om naturvitenskapens møte med åndsvitenskapen. 
Møtet handler om at en vitenskap basert på bevis møter en vitenskap basert på fenomener,og 
hvor disse to forenes i en tredje vitenskap. Denne vitenskapen vil være basert på en 
akkommodasjon av viten som vil flytte grensene for den menneskelige bevissthet slik den er 
utviklet i dag.  
3. Den tredje forestillingen handler om at vitenskapen innser at universet er bevisst og 
selvskapende. Den moderne astrofysikk peker mot en kosmologi som synes å forstå en 
planetarisk koherens - intelligent samhandling. Konsekvensene er at vi kan se all materie som 
bevissthet, og at den er aktiv i sin egen skapelse.  
 
Den 3 Dimensjonale sanseverden 
Menneskene er perfekt tilpasset en 3 Dimensjonal sanseverden. De tre forestillingene jeg 
skisserer ovenfor, er av slike karakterer at menneskenes 3D verden som forklaring på 
virkeligheten, ikke strekker til. Menneskene skal akkommodere sin sanseverden og dette skjer 
gjennom hva jeg kaller «utvidet bevissthet». En slik utvidet bevissthet kommer ikke av selv. Du vil 
møte impulsene og kjenne invitasjonen, men du skal selv aktivt gå den i møte og skape deg selv 
om.  
 
Utfordringene jeg beskriver er de pragmatiske utfordringene - jeg kan også kalle dem for de 
«praktiske utfordringene». Jeg kan også kalle dem eksoteriske (ytre) om du vil være med meg. 
Jeg ser også tre spirituelle utfordringer og jeg kaller dem de esoteriske (indre) utfordringer.  
 
• Den ene spirituelle utfordringen handler om opplysningen og innvielsen av deg som sjel.  
• Den andre handler om transformasjon planeten Jorden fra å være en planet i mørket til å 
bli en planet i lyset.  
• Den tredje er å forstå det esoteriske univers og å leve i et esoterisk astrologisk 
verdensbilde. 
 
Den spirituelle utfordringen 
De færreste forstår menneskenes spirituelle oppgaver og tar på alvor deres oppgaver som sjeler i 
kropper på et oppdrag for Ånden. Jeg kan forstå deres hoderysting, ettersom denne fortellingen 
sprenger rammene for en 3D sanseverden. Derimot tror jeg flere kan akseptere de tre 
pragmatiske/eksoteriske forestillingene ettersom disse kjennes fysisk på kroppen og kan spores i 
hverdagen. Akkurat i dag har menneskene en begynnende oppmerksomhet rettet mot økologi og 
klimaskiftet. Dette er kun en begrenset del av utfordringene menneskene skal møte.    
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Akkomodasjon er å skape deg selv om i et nytt forestillingsbilde (Matrix) som rommer nye, 
ukjente og krevende mønstre. En prosess hvor du er medskapende i din egen evolusjon og 
utvikler en større utgave av deg selv. Akkomodasjon er å transformere fra ditt Tillærte jeg til ditt 
Iboende jeg. Transformasjonen er en indre reise som starter med erkjennelsen (Awareness) og 
forløses gjennom erkjennelsen av ditt livsformål og identifiseringen av hindringer som 
transformeres til muligheter ved å passere gjennom Port 3 Accommodation.  
 
I min neste blogg vil jeg beskrive for deg mer praktisk hva som skjer.  
 
Menneskene lever i en «flod» og «krokodillen» er den store evolusjonen som «spiser» deg om du 
ikke blir venn med den.  
 
Jon 
 
 
Du kan følge meg på:  
 
Web https://www.jonmostad.com   
Facebook https://www.facebook.com/jonmostad/  
Instagram https://www.instagram.com/mostadjon/  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCYgazxYIVKzlMuLiHU_re4Q?view_as=subscriber  
 
Takk for at du klikket deg inn. 
 
Jon  
 
 

 
 


