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OPPVÅKNING - PORTAL 2 PÅ VEI TIL EN UTVIDET 5D BEVISSTHET – TEMA FOR UKE 35-2018 
 
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/.  
 
 

Hva vekker fuglene til sang? 
 
Om jeg sover i Oslo, i mitt danske landsbykvarter, med et vindu åpent i New Delhi eller i en hytte 
langs Stillehavet i California, vet fuglene når de skal ønske velkommen en ny dag, og jeg lurer på 
hvordan vet? 
 
Før menneskene skimter lysstråler, våkner fuglene til dagens første økt. Enten de sitter på en 
kvist eller i sitt mørke reir, vet de hva som skal komme og hvordan de skal forberede det som skal 
komme. Hvordan vet fugler å våkne opp og hilse på den nye dagen velkommen, før den viser 
seg? Hva vet de eller hva ser de, som jeg ikke ser? Hvordan vet de å våkne opp? 
 
Når mørket er på sitt tyngste, har det vart en "uendelighet" av timer, og mørket ikke ser ut til å 
vike, synger den mest vibrerende av alle jordens stemmer at lyset er på vei! I en for meg svært 
abstrakt, estetisk og spirituell lyd, varsler fuglene en ny dag, en ny verden som kommer. 
 
Lik tempelklokker som ringer, sender fugler sine sang inn i verden og bytter frekvens fra mørke til 
lys. Fuglenes sang er et varsel fra en høyere virkelighet om noe som skal kommer, og det som 
kommer er godt. 
 
Med stor varsomhet er det som om fuglene maner lyset fremover ved å sende finjusterte 
lydbølger mot en sol som langsomt lar sine stråler flytte et mørkt forestillingsteppe til side for en 
ny dags tilsynekomst. Jeg kan ikke avstå fra å bli imponert - hvordan kan de vite, disse fuglene?  
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I min fantasi må fuglene være koblet til solen med en "tråd" av seg selv, hvor solen forsiktig 
vibrerer og varsler om at den kommer, slik at den menneskelige verden kan tilpasse seg lyset. 
Våkne opp - folk! Når solen stiger i all sin makt over horisonten, er folk vekket og fuglene har 
fløyet på vei til deres andre plikter. Daggry er her, oppvåkningstid, overgangen fra mørke til lys. 
Jeg ønsker ofte at jeg var en fugl, eller i det minste visste deres hemmelighet. Fugler er våre 
hjelpere, på så mange måter. 
 
 
Oppvåkning (Awakening) 
Slik det er med våre liv. En dag vil en sang i deg synge og være varslingstid for oppvåkning til livets 
formål. Den kan synges tidlig i livet ditt, eller den kan synges sent. Når du hører sangen, skal du 
lytte forsiktig. Det gir livet ditt en ny dag.  Daggry er på vei. Du er i ferd med å bli velsignet av den 
magiske overgangen fra et liv der du lever en begrenset utgave av deg selv, til et liv med en ny 
selvinnsikt og utvidet bevissthet. 
 
Oppvåkning er en reise inn i ditt indre univers, hvor den store versjonen av deg selv venter på å 
bli realisert. Det er en måte hvor du kan finne sjelens oppstigningskraft, den skjulte kilden til din 
åndelige evolusjon, og hvor du kan møte din hovedplan for livet. Klar til å bli satt fri og inn i 
handling, men først må du høre fuglene sang. For å høre den, skal du sitte stille og lytte. For å 
lytte må du sette ditt tillærte jeg til side. 
 
Oppvåkning (Awakening) er stadiet som følger av den initierende fasen Oppmerksomhet 
(Awareness) slik denne er beskrevet i mine blogger Awareness - Portal 1 - Towards an expanded 
5D Consciousness - Theme of week 33-2016 og Awareness - Part II - The secret starting point - 
Theme of week 34-2018. I programmet Daggry (Dawn) er Oppmerksomhet den prosessen som 
fører deg til Oppvåkning som fører deg til Rommelighet. Daggry er et meditativt og spirituelt 
program for transformasjon av ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. Du kan lese mer om Daggry i 
bloggen DAWN - Three stages towards 5D Consciousness - The of week 32-2018.  
 
 
Hva skjer i en prosess av Oppvåkning? 
«Fuglenes sang» er en metafor. Sjelen snakker kroppens språk. Ego snakker stemmens språk. 
Kroppen snakker gjennom indekseringer og disse kjennes som ubalanser og smerter. Faktisk er 
disse ubehag og smerter, kontradiksjoner som oppstår i motsetningen mellom sjel og ego. Når 
kroppen smerter, snakker sjelen. I min bildebruk er disse smertene «fuglenes sang». Ubehaget 
varsler at «natten» går mot en slutt og «den store fødsel», en ny dag i ditt liv, begynner. I din 
Oppvåkning forløses din hemmelige viten om din sjels Tre ansikter gjennom prosessen Kroppens 
arkeologi, du forløser ditt Livsformål først som et abstrakt og så som et konkret livsprosjekt. 
Oppvåkning handler om å forlate begrensede forestillinger om deg selv for å innta en ny 
selvinnsikt og utvidet bevissthet. Du blir den store utgaven av deg selv.  
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Fra Coaching til Awakening 
En Coach kan hjelpe deg til forbedringer innen eksisterende rammer. En Awakener åpner de 
store ukjente rammer. Oppvåkning flytter deg fra en ferdighetsorientert selvutvikling til en ny 
spirituell selvinnsikt og utvidet bevissthet.  
 
I min blogg for uken som kommer, inviterer jeg deg videre med inn i hva Oppvåkning handler om. 
 
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  
 
 

 


