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OPPVÅKNING - DEL II – DET GYLDNE ØYEBLIKKET HVOR EN NY DAG BEGYNNER – TEMA FOR UKE 
36-2018 
 
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/.  
 
 
Mennesket er perfekt tilpasset en 3D verden. Vi forstår virkeligheten som omgir oss ved å måle 
den i lengde, bredde og høyde. Sansning av omgivelsene i 3D utelukker 4D og 5D dimensjonene. 
De eksisterer også, usynlig for våre sanser. I en serie blogger reflekterer jeg over Utvidet 
bevissthet. Du kan følge mine blogger som postes hver fredag aften (Europeisk tid) og følges opp 
av Quotes og Captions på Instagram https://www.instagram.com/mostadjon/. Velkommen til 
mitt univers av tanker om spiritualitet og fremtid.  
 
Hva er Utvidet bevissthet?  
Jeg anbefaler deg å starte med bloggen 5D Consciousness - Introduction - Theme of week 30-
2018. Du vil finne tilsammen 9 blogger hvor jeg reflekterer over temaet. Du er nå på min sjette 
blogg og tre mer vil følge. 5D Consciousness er en spirituell bevissthet. Den rommer den lineære 
(1D), den kvadratiske (2D), den kubiske (3D), den logiske (4D) og den kausale (5D). Den kausale 
bevissthet er estetikkens-, etikkens- og åndens bevissthetsnivå. Jeg skriver om dette 
bevissthetsnivået i min blogg Ethics, aesthetics and spirituality - Theme of week 20 - 2018.  
 
Hvorfor Utvidet bevissthet? 
Menneskets evolusjon er utviklet slik at dets Mystery brain - menneskets evne til å kommunisere 
med Ånden, gradvis ble lukket ned for å gi plass til utvikling av dets Scientific brain. Når denne 
delen av evolusjonen etter hvert når sin tilmålte grad av utvikling, skal Mystery brain på nytt 
vekkes og denne gangen til et høyere nivå. Mennesket har tre store utviklingsoppgaver.  

 

 
 

Velkommen til min nordiske versjon av bloggen 
www.jonmostad.com  

 
 
 

Velkommen til mine nordiske versjoner av bloggen  
www.jonmostad.com  
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Disse oppgavene er både individuelle, kollektive og kosmiske. Disse tre oppgavene er tidløse. 
Deretter kommer tre utfordringer utløst av tiden i menneskenes evolusjon. Du vil finne både 
Oppgavene og Utfordringene beskrevet i mine blogger.  
 
Menneskene møter kontinuerlig en strøm av fremtidsbilder. I disse møtene skal menneskene ta 
valg. Dersom mennesket ikke velger og tiltrekker seg sin ønskede fremtid, velger strømmen av 
fremtider og mennesket blir et blad i vinden.  
 
Hvordan finner mennesket sin utvidete bevissthet? 
Mange veier fører til en utvidet bevissthet. Veiene er ulike og gir ulikt resultat. Ånden kan 
persiperes og forstås i mange bevissthetsformer. Jeg er opptatt av de bevissthetsformene som gir 
adgang til De tre oppgaver og De tre utfordringer . Denne bevissthetsformen utløses av å passere 
gjennom De tre portaler - Awareness, Awakening, Accomodation. Menneskets vei til en utvidet 
bevissthet betrakter jeg som en innvielsesvei. Du går innvielsesveien basert på et valg. Ingen 
klassisk undervisning kan gi deg kunnskapen. Du skal forløse prosessen ved å studere 
Visdommen, gå Veien og selv ta Valgene. Da kan du oppleve å bli forent med din høyere innsikt.  
 
Hva er høyere innsikt? 
Du er forent med din Høyere innsikt når du erkjenner behovet for å leve et «utvidet liv». Du lever 
et utvidet liv når du forlater ditt Acquired I og inntar ditt Inherent I. Ditt Acquired I er et liv 
begrenset av sanseerfaringer og sosiale konstruksjoner. Ditt Inherent I er et liv i pakt med ditt 
livsformål guidet av din Awakened master. Dypt i deg venter din Awakened master. Fra 
erkjennelsen som følger i prosessen av Awareness, går du ut av «natten» - den lille død, og 
inkarnerer i Dawn - den store fødsel. The Divine Moment of Dawn, er øyeblikket hvor din frekvens 
skifter fra natt til dag, og ingen vei fører deg tilbake. Du er i forløsningen av ditt Høyere jeg. Du 
kjenner ditt Høyere jeg når du har:  
 

1. Identifisert din sjels Tre ansikter. Når din sjels Tre ansikter er identifisert, kjenner du din 
spirituelle oppstigningskraft og kan leve ditt liv gjennom Action through non-action.  

2. Visualisert ditt Livsformål og konkretisert dette slik at du kan sette formålet inn i fysisk 
manifestasjon.  

3. Identifisert dine hindringer, transformert dem til muligheter og startet prosessen med å 
tiltrekke deg løsningene.  

 
Jeg kaller prosessen DAGGRY (DAWN) og den er en personlig innvielse til en ny selvinnsikt og 
høyere bevissthet. Mine to kommende blogger vil presentere prosessens tredje fase for deg - 
Accomodation.  
 
Prediction and Invention 
Mennesket er medskaper av et bevisst og intelligent univers. Uavhengig av hva vi måtte mene om 
hvorledes universet er skapt og utvikler seg, skal vi møte situasjoner som er nye og ukjente for 
oss. Fremtiden er alltid disruptiv. Den oppstår uventet og river overende kjente forestillinger. 
Ofte etterlates vi med stor usikkerhet og lite kjenneskap til hva som venter. Dessuten opptrer 
fremtiden alltid i flertall og skaper tvil. Vi kan velge og tiltrekke oss den fremtiden vi foretrekker.  
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Awakening kan være den spirituelle prosessen du velger til din valgte innvielse.  
Om du kjenner at en spirituell livsanskuelse er fremmed for deg, kan Awakening allikevel være 
din valgte form for prediction and invention.  
 
I min blogg som kommer, vil jeg åpne Portal 3 - Awareness for deg.  
 
Følg 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. 
 
Jon  
 
 

 


