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Daggry Jon Mostad Hent PDF Forlaget skriver: Om kort tid skal mennesker og maskiner dele viden, følelser
og opgaver. Hvad er så fremtiden for mennesket? Gennem transformation af bevidstheden kan mennesket

fortsat være Jordens hersker, paradigmeskiftet er på vej.

Vejen fra en fysisk sanseskabt – og derfor begrænset forståelse af virkeligheden – til en åndelig sanseskabt og
derfor udvidet forståelse af virkeligheden ...er gemt i dig. Du har engang mestret den, men tilgangen til denne

evne og viden måtte lukkes ned for dig, så din moderne analytiske hjerne kunne udvikles.

DAGGRY åbner mysterie-vejen til transformation af en større selvindsigt og udvidet bevidsthed. Du
introduceres til gammel visdom, inviteres til en Daggry-proces, hvor du afdækker kroppens skjulte kundskab

og finder din sjæls ’tre ansigter’. 

Gennem viden om dit energilegeme, ’kroppens arkæologi’, og ved kanalisering af dit livsformål, identificerer
du hindringer, omskaber disse til muligheder og flytter dig selv ind i et større spirituelt billede med nye

handlingsmønstre.

Bogen knytter fremtidens forestillingsbilleder sammen med de gamle mysterietraditioner.

 

Forlaget skriver: Om kort tid skal mennesker og maskiner dele
viden, følelser og opgaver. Hvad er så fremtiden for mennesket?

Gennem transformation af bevidstheden kan mennesket fortsat være
Jordens hersker, paradigmeskiftet er på vej.
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