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MENNESKETS STORE BEVISSTHETSSKIFTE – TEMA FOR UKE 46-2018 
 
Hver fredag aften poster jeg en blogg på www.jonmostad.com . 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/.  
 
 
 
Mennesket står ovenfor et bevissthetsskifte. Slike skift finner sted når den eksisterende 
bevissthet ikke lenger bringer vitalitet og troverdighet til de store fortellinger. I større og større 
grad produserer den gamle fortellingen feil og usannsynligheter. Jeg er skandinav. Mitt morsmål 
er et av de nordiske. På et dansk forlag publiserer jeg i disse dager en bok om hvorledes 
mennesket kan forstå og endre sine forestillinger om seg selv, fra en begrenset til et utvidet 
fortelling. Boken er oversatt fra et norsk forlag til dansk og heter «DAGGRY – Visdommen, Vejen, 
Valget»  I teksten som følger vil du kunne lese mine innledende tanker, slik jeg uttrykker dem i 
boken. Boken kan du bestille her: www.daggry.app 
 
Jeg poster min blogg hver fredag europeisk tid 7 PM. I uken som kommer fra og med mandag, 
følger jeg opp ukens tema med Quotes og Captions på Instagram @mostadjon. Du inviteres til å 
abonnere på min blogg og følge meg på Instagram, gratis og uten forpliktelser.  
 
Av natt følger dag 
 
Natten er den lille død, og dagen er den store skaper. Min erfaring og forståelse av 
visdomstradisjoner går bakover til den egyptisk-kaldeiske tradisjonen, årtusener 
før vår tidsregning (Kristus). Derfra går den videre frem mot den romersk-greske tradisjon, 
gjennom europeisk middelalder til renessansen og frem til vår tid. 
 
I en uendelighet av tid tilbake forteller mytene at menneskene ble overlevert en vitenskap om 
universet som inneholdt nøklene til en forståelsen av kosmos, til naturlover vi i dag ikke kjenner 
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og til innsikt i fremtiden. Den overleverte visdommen innebar også adgang til en vitenskapelig 
magi med en kraft så stor at den ble forbeholdt et presteskap og overlevert gjennom innvielser. 
Vi finner arkeologiske spor og overleverte fortellinger om denne visdommen, men hvilken 
sivilisasjon som gav denne innsikten til menneskeheten er ukjent.  
 
Gjennom de vitenskapelige innvielser ble neofyttene (prestelærlingene) gradvis introdusert til 
den mytiske kosmologien og lærte å beherske de ukjente naturlovenes magiske krefter. Jeg ser 
innvielsene som datidens vitenskapelige eksaminasjoner. Prosessen hadde som formål å bevege 
menneskene fra en fenomenologisk bevissthet til en logisk-analytisk bevissthet. Sakte startet 
menneskeheten utviklingen av den naturvitenskapelige hjerne.  
 
I den egyptiske forestillingsverden kjørte solen over himmelhvelvingen i sin vogn mot aftenens 
forberedelse til nattens død. Solens syklus var symbolet på menneskets syklus. Natten som den 
lille død byr på evaluering, refleksjon og renselse. Daggry er den store fødsel til det nye liv.  
 
De mytiske vitenskapsreligionene før vår tidsregning, lukket sakte ned den opplevelsesbaserte 
høyre hjernen og vekket varsomt den venstre logiske. Følgen var at de gamle mysterier skulle 
gjemmes og glemmes, for en gang inn i tid å bli vekket igjen. Når den mytiske hjernen igjen skal 
vekkes, er det for at den skal videreutvikles til sitt høyere nivå og inngå i et samarbeide med den 
logiske hjernen.  
 
Nedlukkingen av den mytiske hjernen ser jeg som den metaforiske natten, den lille døden. 
Oppvåkningen er den store fødselen. Den europeiske filosofen og vitenskapsmannen Rudolf 
Steiner (1861-1925), profeterte at en tid ville komme når menneskeheten ville «tenke med 
hjertet og føle med hodet». Jeg leser denne profetien som en metafor for et paradigmeskifte 
hvor naturvitenskapen vil møte åndsvitenskapen og tilsammen ville disse skape den tredje 
vitenskap, den holistiske viten om kosmos og dets lover.  
 
Når fuglene synger 
 
Du har sikkert sovet under åpen himmel, eller med vinduet åpent? Jeg gjør det. Når tiden 
nærmer seg for at solen skal sende sine først stråler av lys innover den mørke natten, starter 
fuglenes sang. Hva er det fuglene vet om solen som jeg ikke vet? Hvordan kan de vite at den nye 
dagen er på vei, før den viser sitt ansikt? Fuglenes sang er en annen av mine metaforer. Fuglene 
vet hva som skal komme og de gir beskjed. Om du og jeg er bevisst tilstede i vår virkelighet, kan vi 
også oppleve «solen før den viser sitt ansikt». Tegn i tiden forteller meg at den nye dag er på vei. 
Den gamle hjernen skal vekkes av sin «lille død» og starte sin evolusjon fra et høyere 
bevissthetsnivå. Igjen skal vi mennesker persipere og skape med de åndelige sanser, vi skal 
«tenke med hjertet og føle med hodet».  
 
Den materialistiske og derfor fysiske forståelsen av universet, bevissthet og mennesket som 
«maskin», taper legitimitet. Den naturvitenskapelige forklaringen har ikke lenger kraft til å forstå, 
forklare og anvise løsninger for de utfordringer menneskeheten nå står ovenfor. Kvantefysikken 
integrerer nå bevissthet i sine matematiske formler for at disse skal kunne henge sammen. Den 
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moderne medisinen eksperimenterer med «mental kirurgi» hvor tanken dreper konstruksjonen 
av kreftceller. Fremtidsforskningen opererer med megatrender som viser oss en 
immaterialisering av arbeidslivet hvor orienteringen i produksjonslivet beveger seg bort fra det 
fysiske produkt til produksjon av ideen. Alt forteller om et bevissthetsskifte.  
 
«Fuglene synger» og vi kan høre deres «sang». Dersom du leter i mine tidligere tekster, vil du 
kunne lese hvordan jeg forestiller meg utviklingen.  
 
De tre søyler 
 
Jeg deltok på en Sufi-aften på Berkeley (universitetet) i 2008. Professoren som ledet den vakre 
seansen, starter med å peke på at vesten har verden beste skole for hodet, men ingen skole for 
hjertet. Natten etter denne vakre Sufi-aftenen sov jeg ikke. Da morgenen kom sto jeg opp og 
bestemte meg for at jeg skulle skape denne «skolen for hjertet». Professorens utsagn gjorde dypt 
inntrykk på meg og er den direkte årsaken til at jeg skriver til deg i dag.  
 
For at menneskene skal vær en del av evolusjonen skal hver enkelt av oss stå tidlig opp, kle godt 
på seg og være aktive i egen utvikling. Våre gamle forestillinger om oss selv og vår bevissthet som 
er utviklet og innrettet på en materialistisk og 3D virkelighetsforståelse, vil ikke være redskapet 
som løfter oss videre. Vi har vanskelig for å finne programmer og metoder som kan hjelpe oss. 
Derfor har jeg publisert boken «Daggry- Visdommen, Veien, Valget». Den er et produkt av studier 
og praksis over snart to ti-år. Den er teoretisk og praktisk empirisk. I boken beskriver jeg tre 
søyler vår individuelle og kollektive evolusjon bygger på. Hver av søylene vil jeg gi en nærmere 
presentasjon i de tre blogger som følger etter denne. Her forteller jeg deg hva de tre søylene 
innebærer.  
 
Visdommen - den første søyle 
Menneskene skal kjenne Visdommen, mysteriene som skaper livet. Innsikt i Visdommen handler 
om å forstå det levende univers, det bevisste univers - et univers som er noe annet og mer enn 
en fysisk og mekanisk konstruksjon. Når du kjenner Visdommen kjenner du deg selv som noe 
annet og mer enn hva du observerer i speilet. Du forstår bevissthet som kosmos selv og forstår 
deg selv som medskaper av det bevisste univers. Du kjenner din form og rolle som en inkarnert 
sjel, og du aksepterer å bli kjent med din spirituelle plan for livet og å iverksette planen. 
Visdommen er de spirituelle idéenes domene. Ditt etiske og estetiske domene for livet du lever. 
Ved å kjenne visdommen har du nøklene til et liv i åndelighet, hva du er bestemt for.  
 
Veien - den andre søyle 
Menneskene skal gå Veien, ikke en hvilken som helst vei, men den vei som videreutvikler det 
bevisste univers. Veien er livsførselens metodiske vei, basert på inspirasjon fra Visdommen. Når 
natten som metafor, går mot slutt, vil fuglene synge for deg. Du vil trekkes mot din oppvåkning. 
Solen vil heve seg og den store fødsel av ditt nye liv vil ta form. For å gå Veien skal du identifisere 
Veien din. Den er ulik alle andres, derfor er det sant at du er unik. Når du har identifisert din sjels 
«Tre ansikter», funnet den skjulte naturloven som bringer deg ut av den fysiske gravitasjon og 
besøkt «Livets kongekammer» hvor din livsplan er kodet og gjemt, går du på Veien.  
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Valget - den tredje søyle 
Mennesket er et velgende vesen og skal ta valg. Du skal selv velge Visdommen og Veien. Livet er 
en innvielse. For hvert liv du velger følger en plan. Utfordringen i hvert liv er å vinne Visdommen 
for dette livet, identifisere Veien og ta Valget for dette livet. Du er den du velger å bli. Nåtid er 
utløst av fortid men utvikles av fremtid. Fremtiden er en fysisk kraft som venter på deg. Du kan 
velge fremtid og den vil komme til deg. Valget er alle de handlinger du iverksetter som gjør Veien 
mulig. Handlingene har basis i Visdommen. Når du tar de nødvendige valgene som transformerer 
dine hindringer til muligheter, åpner du for den store utgaven av deg selv.  
 
Når Visdommen er kjent, Veien er identifisert og Valget tatt, vil livet ditt være som solens gang 
over himmelhvelvingen. I mine tre neste tekster vil jeg skrive mer bestemt om Visdommen, Veien 
og Valget. 
 
Følg gjerne med 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


