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AKKOMMODASJON - DEL III – DEN OPPLYSTE TILSTAND – TEMA FOR UKE 38-2018 
 
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/.  
 
 
 
Finnes en Høyere bevissthet? Skal menneskenes bevissthet noen gang vekkes og romme en 
forståelse større enn den som rommer menneskenes virkelighetsforståelse i dag?  
 
Jeg stiller spørsmålet i en serie blogger og gir mine forestillinger som svar. Du er ved min siste 
tekst i serien DAGGRY en vei til utvidet 5D bevissthet. Alle mine blogger skrives fra en forestilling 
om at menneskene er skapt i bildet av en transcendent skapende kraft som har valgt å fremstille 
seg selv i en fysisk virkelighet. Min forestilling er hverken religiøs eller vitenskapelig. Den er 
spirituell.  
 
Jeg gleder meg over mine følgere og inviterer deg til å kommentere og gjerne ta kontakt med 
meg om du ønsker fordypning.  
 
Historien om den gjemte visdommen 
Mennesket er en utforsker og grenseflytter. Fra å være en isolert gruppe og et begrenset antall 
primater som en gang kan ha våget å ta skrittet fra den trygge men begrensede tilværelsen i 
trekronene, til en farefull men uendelig mye større mulighetsorientert tilværelse på steppene, 
har menneskene erobret landjorden, startet utforskningen av de dype havene og det grenseløse 
universet.  
 
I takt med erobringene og grenseflyttingene, har menneskene utviklet og utvidet sin bevissthet.  
 

 

 
 

Velkommen til min nordiske versjon av bloggen 
www.jonmostad.com  
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En gang i menneskenes fortid, ble visdommen om det selvskapende, bevisste og kausale univers, 
levert menneskene av en vitenskapskultur vi i dag ikke kjenner, som vi ikke finner bevis for men 
som vi kan se sporene etter i form av mysterier overlevert fra oldtidens store og glemte 
sivilisasjoner. Kunnskapen om det levende universet, ble overlevert gjennom hemmelige 
innvielser i lukkede vitenskapelige sirkler. Denne delen av historien ligger utenfor min bloggteksts 
ramme, men du kan finne spor etter innsikten i flere av mine blogger. Kjenn deg fri til å starte 
letingen.  
 
Mysteriet versus Analysen  
I dag er menneskenes utvikling kommet til et stadium i evolusjonen hvor mysteriet om det 
selvskapende, bevisste og kausale univers, til dels kan åpenbares. Da oldtidens mysterieskoler og 
deres innvielser i den hemmelige lære, ble lukket ned av de dominerende religiøse formasjoner 
og fordømt som kjettersk lære, ble mysteriene gjemt og glemt. Vi vet at denne utviklingen var 
bestemt og nødvendig. Den gamle Mysteriehjernen skulle for en lang tidsepoke i menneskenes 
utviklingshistorie, lukkes ned for å gi plass til utviklingen av den Analytiske hjernen.  
 
Når tiden kommer og den Analytiske hjernen er utviklet for å kunne åpne seg for møtet med den 
gjemte og glemte kunnskap, skal Mysteriehjernen vekkes for sitt neste evolusjonære sprang. 
Tiden hvor mennesket har tenkt med hodet og følt med hjertet, skal erstattes av en tid hvor 
mennesket føler med hodet og tenker med hjertet. Studerer du Rudolf Steiners Antroposofi, 
finner du ledetrådene til denne delen av fortellingen.  
 
Hvorfor Utvidet bevissthet? 
Mysteriene har alltid visst at Universet er bevisst sin eksistens og er selv-utviklende. 
Naturvitenskapen er i disse dager i ferd med å åpne seg for denne spirituelle forestillingen. Vi ser 
i dag at naturvitenskapen åpner seg for åndsvitenskapen. Tiden for at våre to vitenskaper kan 
forenes i en tredje stor fortelling om Universet, nærmer seg.  
 
All materie er bevisst og derfor medskapende i det bevisste univers. Menneskets plass i denne 
prosessen er både spirituell og pragmatisk. I mine blogger angir jeg tre spirituelle og tre 
pragmatiske hovedgrunner for menneskets bud om å ta aktivt del i utviklingen av sin individuelle 
bevissthet. På et individuelt grunnlag kan mennesket snu ryggen til de tre spirituelle 
begrunnelser, men vil bli innhentet av de tre pragmatiske.  
 
Hva er utvidet bevissthet? 
I min blogg https://www.jonmostad.com/single-post/2018/07/20/5D-CONSCIOUSNESS---
INTRODUCTION---THEME-OF-WEEK-30---2018 gir jeg deg en innføring i mine forestillinger om en 
5D utvidet bevissthet. Utviklingen av menneskeheten, solsystemet og universet som helhet, 
etterspør og åpner opp for en utvidet bevissthet. Det enkelte menneske er invitert inn til 
evolusjonens neste skritt, men skal selv «klatre ned fra treet» og begi seg ut på savannen. De 
færreste gjør det, men med tiden vil de fleste komme dit.  
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Hvor finnes en vei til utvidet bevissthet? 
I min blogg https://www.jonmostad.com/single-post/2018/08/03/DAWN---THREE-STAGES-
TOWARDS-5D-CONCIOUSNESS---THEME-OF-WEEK-32---2018 presenterer jeg programmet 
DAGGRY og de tre veier til ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. DAGGRY er bygget på at du 
kjenner Visdommen, går Veien og tar Valgene. Gjennom tre portaler jeg kaller Awareness, 
Awakening og Accommodation, lytter du til sjelen og følger dens inspirasjoner.  
 
1. Awareness - scenen der nattens katarsiske mørke gir vei til solens livskraft 
 
Natten er den «Lille død» hvor du renses og forberedes for «Den store fødsel», den nye dag som 
skal komme. I den dype søvn kan du ikke se eller føle solens stråler som stiger i deg og føder deg 
på nytt. I søvnens bevisstløshet er du avskåret fra sansenes opplevelse av prosessen hvor lyset 
forbereder seg på å oppløse mørket. Dette er bare delvis sant. Lik fuglene som sitter på sine 
grener eller hviler i deres reir, vil du ubevisst føle solen før den står opp som en uutslettelig kilde 
for å fylle deg med sin kraft. Sjelen som legemets sol sender tilsvarende sine livgivende stråler ut i 
kroppen din og den synger fuglenes sang - du skal våkne nå og stå opp. 
 
• Awakening - scenen hvor et nytt univers fødes i ditt eget liv 
 
Når du våkner starter prosessen hvor du forlater ditt Tillærte jeg og forenes med ditt Iboende jeg. 
Ditt Tillærte jeg er skapt av sanser og sosiale erfaringer i en begrenset 3D verden. Følger du 
DAGGRY ledes du gjennom en prosess jeg kaller «Kroppens arkeologi» og du identifiserer 
«Sjelens tre ansikter» som uttrykker din sjels spirituelle evolusjonære oppstigningskraft tilbake til 
Ånden. Din sjels tre ansikter er differensialkraften som når den er bevisst, gjør det mulig for deg å 
forløse ditt livsformål uten bruk av makt. Denne kraften er hva jeg forstår som taoistenes TAO - 
Veien. I din prosess av oppvåkning, leter du opp ditt gjemte og kodete livsformål, dekoder og 
manifesterer for handling.  
 
3. Accommodation - er tilstanden av opplysthet 
 
Når du akkommoderer rommer du deg selv. Prosessen er transformativ, det vil si du flytter deg 
selv samtidig som du forandrer deg selv. Du åpner hjertet og lar ditt Iboende jeg tre frem - den 
store deg. Accommodation er scenen hvor du åpner tidsrommet hvor den store versjonen av deg 
selv trer frem. Omformingen av sjel, sinn og kropp finner sted i dette stadiet. Du kom til jorden 
for å lære, forske og skape. Du er født som et Magisk barn og vokser deg til den kjempen du er 
bestemt for å være.  
 
Noen avsluttende ord 
En blogg har sin egen ramme som begrensning. Jeg kunne valgt å skreve mer og jeg kunne valgt å 
skrive mindre. Du kan finner mer og du kan finne mindre av mitt budskap ved å lete og lese mine 
tidligere blogger selektivt. «DAGGRY - Visdommen, Veien, Valget» er såvel et utviklingsprogram, 
en utdannelse og en bok. Boken er skrevet på de to nordiske språkene dansk og norsk, og 
forberedes for oversettelse til engelsk.  
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Jeg knytter Accommodation til begrepet Opplyst uten å gå særlig dypt inn på hva jeg legger i 
dette begrepet. Kanskje kan det bli tekst til i en kommende blogg? Her er Carl Jung’s forståelse: 
«Enlightenment is not imagining figures of light but making the darkness conscious». Min egen 
tilnærming er noe annerledes og kan leses i min blogg https://www.jonmostad.com/single-
post/2017/01/08/Enlightenment---a-perspective-of-impermanence  
 
 
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  
 

 

 


