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nivå av bevissthet. Hvert rike bidrar til skapelsen og utviklingen av universet. Et slikt synspunkt er radikalt,
bryter med vante forestillinger og er vitenskapelig diskutabelt. Et slik synspunkt befinner seg i møtepunktet
mellom naturvitenskap, filosofi, åndsvitenskap og filosofi.
Et selvutviklende, bevisst og super-intelligent univers, inviterer til deltakelse. Her finner du min interesse og
motivet for mine ukentlige blogger, med poster på Instagram https://www.instagram.com/mostadjon/ .
Mennesket er gitt muligheten for å bidra til å medskape et selvutviklende univers. Dette skal gjøres gjennom
evolusjon i eget liv. Mennesket skal aktivt styre sin egen evolusjon ved å søke å utvide sin bevissthet. På denne
måten skaper universet seg selv.
Hva er bevissthet?

Jeg har stilt spørsmålet og besvart det, i flere av mine blogger. Jeg har også skrevet om temaet i boken
«DAGGRY- Visdommen, Vejen, Valget» (lemuelbooks.com). Søk på consciousness blant bloggens tags og du får
forslag til tekster hvor du kan fordype deg i tema - og kanskje aller helst, bestill boken og les den.
Jeg velger å holde de engelske ordene «awareness» og «consciousness», adskilt. Ordene er nærmest synonyme
på engelsk. Jeg lar begrepet «awareness» bety «oppmerksomhet», fordi jeg ser at bevissthet manifesterer seg
ved oppmerksomhet. Ved at mennesker rettet oppmerksomheten mot et fenomen, oppstår bevissthet om
fenomenet. Nøkkelen til en utvidet bevissthet, er å finne i en utvidet awareness.
Hva er fremtid?

Fremtid er et sentralt tema for meg. Jeg sier i en av mine blogger at fremtiden er et NÅ under manifestasjon.
Menneskene vil hele tiden være på kanten av sitt møte med fremtiden. I et ethvert åndedrag venter neste
fremtid. Jeg skriver om hvorledes fremtiden alltid viser seg i flertall og opptrer dIsruptivt. Du finner alltid mer
enn en fremtid. Du kan velge fremtid for deg og tiltrekke deg din. Uansett hvilken fremtid du søker å tiltrekke
deg, vil den erstatte vante forestillingsbilder. Du skal konstruere nye. Dette er med-konstruksjon av det
skapende univers.

Hvordan skapes fremtider?

Fremtidene skapes av megatrender. Jeg blogger om megatrender. De tre mest betydningsfulle megatrendene
kan du lese om i temaene for uke 25, 26 og 27. Når disse tre megatrendene kobler seg med hverandre, oppstår
multi-komplekse fremtidsbilder. Menneskene skal plassere seg i disse bildene. Dersom mennesket selv ikke er
aktiv i valget og tiltrekker seg ønsket fremtid, velger universet. De færreste forstår et slikt budskap.
Hva er livsformål?

Menneskenes opphold på Jorden er langt fra en materiell-mekanisk tilfeldighet. Du kan lese tre blogger hvor
jeg særskilt skriver om menneskets oppdrag på Jorden. Gå til bloggene
«Invocation and evocation - Theme of week 07-2018» https://www.jonmostad.com/singlepost/2018/02/09/INVOCATION-AND-EVOCATION---THEME-OF-WEEK-07---2018
«Life’s purpose - Theme of week 10-2018» https://www.jonmostad.com/single-post/2018/03/02/LIFE’SPURPOSE---THEME-OF-WEEK-10---2018
«Being on Earth - Theme of week 12-2018» https://www.jonmostad.com/single-post/2018/03/17/BEING-ONEARTH---THEME-OF-WEEK-12---2018
Hvert menneskens livsformål er åndelig kodet i dets spirituelle DNA. Valg av foreldre, kontekst for oppvekst og
«soul-type» (sjelens fysiske manifestasjon uttrykt i energivibrasjon), er bestemt før unnfangelsen og følger
dermed gjennom hele livssyklusen. Livet er en nedstigning i materien og samtidig en oppstigning til Ånden.
Nedstigningen og oppstigningen har et formål. Hva er ditt? Nettopp dette er hva mitt arbeid handler om Awakening, forflytningen inn til den større bevisstheten om seg selv.
Bevissthet og livsformål.

Universet skaper seg selv gjennom sin egen utvikling. Jeg liker godt min forestilling om betydningen av
menneskenes livsformål, slik jeg skriver om i min blogg https://www.jonmostad.com/singlepost/2018/02/09/INVOCATION-AND-EVOCATION---THEME-OF-WEEK-07---2018
Der finner du de tre hovedårsakene til at menneskene som sjeler, inntar en fysisk kropp og arbeider på Jorden i
sin livslengde. Hvert menneske velger et passivt eller aktivt forhold til sin inkarnasjon. Forståelsen av
inkarnasjonen, formålet med den og graden av passiv versus aktiv deltakelse, avgjøres av den enkelte. Valget
påvirker inkarnasjonen, skaper forutsetningene for etterlivet (livet i perioden mellom to inkarnasjoner, hva
mange kaller «døden») og for deltakelsen i skapelsen av det selv-utviklende univers.
Finnes en vei til utvidet bevissthet?

Ja, er mitt korte svar. Der finnes en vei til utvidet bevissthet. Den er gjemt og den er glemt. En gang kjente
menneske veien. For at den logisk-analytiske hjerne skulle vokse, ble den mytiske hjerne lukket ned. Der ligger
forutsetningene for den mytiske innsikten gjemt. Mennesket kan vekke sin mysteriehjerne og det skjer i disse
dager. Leser du bloggen https://www.jonmostad.com/single-post/2018/07/06/SPIRITUALITY-TECHNOLOGYAND-FUTURES---THEME-OF-WEEK-28---2018 kan du se hva jeg forestiller meg. Det enkelte menneske skal selv
søke veien, ta valgene og sette valgene ut i handling. For at veien skal åpne seg, skal mennesket kjenne
visdommen. Den gjemte og glemte visdommen.
Hvordan finner jeg veien?

Du finner mange veier til Rom. Let blant dem alle og finn din. Jeg beskriver en vei, den kan være din vei eller
den kan ikke være din vei. Bare du vet, ikke jeg. Jeg har beskrevet veien i boken «DAGGRY - Visdommen, Vejen,
Valget» og du kan bestille den på lemuelbooks.com. Boken er skrevet på dansk. I bloggen
https://www.jonmostad.com/single-post/2018/08/03/DAWN---THREE-STAGES-TOWARDS-5D-CONCIOUSNESS--THEME-OF-WEEK-32---2018 gir jeg en presentasjon av de tre søylene og de tre portalene som programmet
«DAGGRY» består av.
Awareness er første portal til en utvidet bevissthet.

Menneskene skal utvide sin Awareness for å finne veien til en utvidet bevissthet. Hva vil det si å utvide sin
Awareness? Verden persiperes som en 3D konstruksjon. Menneskene angir koordinatene for sin plassering i
rommet, ved hjelp av lengde, bredde og høyde. Menneskenes sanseapparat er perfekt tilpasset en 3D verden,
og avskjæres fra å sanse en 4D og 5D verden. En slik avskjæring gjør menneskenes verden begrenset. Det
finnes en verden der ute som menneskene ikke sanser, pga sitt 3D sanseapparat. Hvilken 4D og 5D verden
menneskene går glipp av, blogger jeg om i teksten «5D Consciousness - Introduction - Theme of week 302018». Sansning gjennom et 3D rutenett, gir en begrenset oppfattelse av virkeligheten. Den «mekaniske» siden
ved virkeligheten er hva som persiperes, den mentale og kausale utelukkes. Menneskene går glipp av tankenes
og årsakssammenhengenes lukter, former, lyder, smak osv. Ved å utvide sin Awareness flytter mennesket
rammene for sin sansbare verden og skaper seg en større. Hvorledes flytter så menneskene grensene for sin
sansbare verden? Spørsmålet er viktig, temaet er stort og svaret vil jeg drøfte med deg i en egen tekst.
Awareness er Portal 1 til en utvidet bevissthet. Den som ønsker å være medskapende i sin egen evolusjon, går
gjennom de tre portalene Awareness, Awakening og Accommodation. I tekster som følger, vil jeg gjøre rede for
de to følgende portalene Awakening og Accommodation.
Følg med!
Jon

Du kan følge meg på
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

