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VISDOMMEN - TEMA FOR UKE 47-2018 
 
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/.  
 
 
Mine forestillinger om at menneskene står ovenfor et bevissthetsskifte, deles av mange. De fleste 
av oss finner ikke lenger fortellingen om det materiell og mekaniske univers, gyldig. Tanke- og 
behandlingsformer som bygger på en spirituell tilnærming til universet, bryter frem. Mainstream 
vitenskap ser seg om etter andre forklaringsmodeller. Fremtidsforskningen peker mot 
megatrender som skifter om på våre etablerte forestillinger. Det hele skjer hurtig. I mine tekster 
reflekterer jeg over et nært forestående bevissthetsskifte. Hver av oss skal selv være aktive i egen 
evolusjon og der finnes en vei.  
 
Hver fredag PM 7 europeisk tid, poster jeg kommende ukes tema og deler den til min Facebook 
Page. På Instagram utdyper jeg tema med daglige Quotes og Captions. Jeg inviterer deg til å 
abonnere på min blogg og følge meg på Instagram, gratis og uten forpliktelser.  
 
Velkommen! 
 
I forrige ukes blogg presenterte jeg tankene mine om Det store bevissthetsskiftet. Jeg knytter 
bevissthetsskiftet blant annet til utviklingen av kunstig intelligens og utviklingen av en ny 
vitenskap. Den kunstige intelligens vil på sentrale områder overgå vår, den vil opptre i 
humanoider, være rasjonell og emosjonell. Den nye vitenskapen vil være en syntes av 
naturvitenskap og åndsvitenskap. for mennesket er dette en gylden anledning til å ta sitt neste 
store evolusjonære skritt, samtidig som utviklingen er en stor utfordring. Om mennesket fortsatt 
skal være den som setter premissene for utviklingen, skal menneskenes bevissthet overgå alt hva 
vi i dag kjenner.  
 

 

 
 

Velkommen til min nordiske versjon av bloggen 
www.jonmostad.com  
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Skremmende? 
 
Slik behøver det ikke være, fordi der finnes en vei. Hver av oss kan skape ny selvinnsikt og utvidet 
bevissthet. Mange veier fører til Rom. Du kan søke og velge programmer som skaper ny 
selvinnsikt og utvider din bevissthet. Jeg skisserer en og jeg kaller den for Daggry. Du kan lese om 
den i boken «Daggry - Visdommen, Vejen, Valget». Boken kan du bestille her. Legg merke til at 
boken er utgitt på dansk.  
 
De tre søyler 
Menneskene er ikke overlatt til seg selv. Vi har støtte i mektige venner og hjelpere. Kunnskapen 
om kosmos og naturlover som overgår vår fantasi, ble gitt oss av en vitenskapskultur så langt 
tilbake i tid at vi i dag kun finner indirekte spor etter den. Deler av denne viten er bevart og vi kan 
finne den i pyramidebygninger, i hieroglyfer og i religiøse overleveringer. Frimurertradisjonen er 
også en bevegelse hvor den gamle kunnskapen søkes bevart.  
 
Jeg går en uavhengig vei, basert på studier og praksis. Om jeg skulle sette en label på min 
forestilling, måtte det være at jeg skaper innen en form av narrativ vitenskap. En slik tilnærming 
kombinerer analysen og fenomenet, og setter resultatet sammen i en utøvende praksis.  
 
I min forrige tekst avtalte jeg med leserne at jeg skulle gjøre presentere de tre søyler som bygger 
opp om menneskenes vei til en ny selvinnsikt og utvidet bevisst. Den første søylen er 
Visdommen.  
 
Visdommen 
Ny selvinnsikt og utvidet bevissthet bygger på at du kjenner Visdommen. Du kommer til 
Visdommen via to parallelle innsikter. Du skal kjenne Mysteriene og du skal kjenne Vitenskapen. 
Slik foregikk de gamle innvielser til den glemte kosmologien. Prosessen er personlig, 
transformativ og spirituell. Når du føres frem til et møte med Visdommen, skal du selv 
identifisere den og implementere den. Du skal gjøre den til viten for hode og hjerte. Visdommen 
holdes frem for deg og du skal selv transformere dine forestillinger.  
 
Betrakt livet som en pyramide - en trekant.  
 
Når pyramiden er tegnet fra sitt brede fundament, peker spissen opp. Vi kan snakke om 
pyramidens topp. Pyramiden er et symbol som blant annet illustrerer sjelens vei tilbake fra 
neddykkingen i materien og tilbake til ånden. Du er en sjel som har dykket ned i stoffet og som 
skal tilbake til ånden. Dette er hva det fysiske livet handler om, i en meget enkel forklaring. 
Pyramidens topp er Visdommens innsiktsnivå. Fra dette nivået er ditt liv formet og satt inn i stoff. 
Ved en personlig, transformativ og spirituell prosess, kan du utvide din innsikt og skaffe deg 
adgang til et større liv.   
 
Du skal kjenne deg selv. Du skal vite at den du ser i speilet er en 3D utgave som rommer større 
utgaver. Disse er skjult for deg så lenge du betrakter deg selv med sanseapparatet i din fysiske 
kropp. Du er flere kropper. Du er en energikropp, en følelseskropp, en mentalkropp og en 
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kausalkropp (høyere intuitiv kropp). Hver av disse kroppene har sine sanser som du kan se og 
oppleve deg selv med. Jeg kan samle sansene i to store hovegrupper - de fysiske og de åndelige. 
Visdommen handler om å forstå at det finnes en verden du kan se med et sanseapparat som er 
gjemt for deg og som du skal åpne opp.  
 
Du skal vite forholdet mellom den fysiske kroppens velfungerende ego og åndens sjel som dykket 
ned i den kroppen du er identifisert med. Du skal forstå deg selv som sjel på et oppdrag for ånden 
og destinasjonen er stoffet (materien). Sjelens oppgave er som oppgavene til sondene på 
planeten Mars og ellers i verdensrommet, nemlig å samle viten inn. Du er på en oppdagelsesferd 
som sjel, du skal sette dine spor i materien. Egoet som skaper og styrer ditt sinn, forstår ikke 
dette. Egoet arbeider i mot. Kampen mellom ego og sjel, er en motsetning du skal løse. for å løse 
motsetningen kal du forstå den. Visdommen viser deg bildet.  
 
Du skal kjenne den gjemte og glemte naturlov som all skapelse er drevet frem av, den er maktfri 
og handler gjennom ikke-handling. Ved å kjenne sjelens «Tre ansikter» kjenner du den 
differensialkraften som løfter deg som sjel gjennom og ut av gravitasjonen. Du kan overvinne all 
gravitasjon ved å handle i overensstemmelse med din spirituelle løftekraft, sjelens «Tre ansikter». 
 
Du skal besøke, dekode og materialisere din Masterplan for livet. Planen er kodet, gjemt og glemt 
i deg. Du skal finne den, forstå den og iverksette den. For å gjøre dette mulig skal du identifisere 
kroppens hindringer og transformere disse til muligheter. Hindringene finner du som 
blokkeringer i alle dine 7 hoved-chakra. De kan hentes frem og oppløses ved at du gjennom 
mental «kirurgi» tiltrekker deg deres motsetninger som hjelpere.  
 
Innvielsen til den kosmologiske vitenskap i oldtiden gikk gjennom innvielser. Den finale innvielsen 
til vitenskapen foregikk for mange ved at du selv skulle finne veien fra pyramidens underkammer, 
gjennom en smal og ukjent sjakt som representerte oppstigningsveien til den høyere viten, via 
Dronningkammeret til Kongekammeret. Der ventet de innvidde og belønningen.  
 
Ditt neste skritt 
Fra pyramidens spiss er din vei inn i materien via metodenes nivå. Metaforisk er nivået for 
metodene, pyramidens midtre sjikt. Fra den høye innsikt speiles metodene ned i stoffet. Her 
finner du de verktøy og fremgangsmåter du skal benytte for å iverksette Visdommen. I min neste 
tekst skal jeg presentere Veien for deg.  
 
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  
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Takk for at du klikket deg inn.  
 
 
 

 
 


