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VELKOMMEN TIL DEN NORDISKE VERSJONEN AV BLOGGEN MIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORD ER VESENER- TEMA FOR UKE 52-2018 
 
 
 
De store religionenes skapelsesberetninger forteller om Ordet som den store skaper. Den 
transcendentale kraften som vi ikke under noen omstendighet har noe forestilling om og derfor 
har gitt navnet Gud, var ordet. Ordet ble utløst av Gud og tok opphold i mennesket. På denne 
måten er Gud i mennesket.  
 
I forskjellige tekster og i bøker jeg har publisert, har jeg reflektert over Skapelsen og Ordet. Du 
kan søke på tags og finne tekstene som omhandler nettopp dette perspektivet. I denne teksten 
skal jeg reflektere over temaet fra en noe annen innfallsvinkel.  
 
Velkommen 
Velkommen til min blogg om temaer som er knyttet til ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. Hver 
fredag klokken 7 PM (1900) CET (Central European Time), poster jeg en ny tekst. Posten deles til 
Facebook og i uken som følger, utdyper jeg temaene med poster på Instagram @mostadjon. Du 
kan følge meg gratis og fri for forpliktelser.  
 
De gamle verdener 
Ord er lyd og bilder. Ordene fremkommer som svingninger utløst av stemmebåndene, og treffer 
ørene hvor de dekodes som meningsbærende symboler. En kompleks fysisk, nevrologisk og ikke 
minst spirituell operasjon. Ord er lyd, men de er også symboler. Når ord fremstilles som tegn 
skjer gjerne dette i form av finger- og armbevegelser. Når ord fremstilles som symboler skjer 
dette gjerne i form av bilder. Menneskene har bevart ord fra glemte tider i form av symboler 
fremstilt i hulemalerier, inskripsjoner i sten, brent leire og på ulike former for lerret (skinn, stoff, 
papyrus, bambus, papir).  
 

 

Hver fredag klokken 17 poster jeg en blogg. Tekstene har et 
meditativt og spirituelt innhold. Du kan abonnere på 
bloggene, gratis og uten forpliktelser. Hver blogg utløser 
daglige poster på Instagram 
https://www.instagram.com/mostadjon/.  
 
Jon Frang Mostad 
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Alt fra hulemalerier, skrifttegn på steintavler, hieroglyfer og ulike former for lerret, er fortellinger 
fra en gjemt og glemt tid. Til en viss grad kan de dekodes og gis et innhold som kan forklare hva 
dette handler om, men kun i en begrenset grad. Hva vi ikke kan dekode og fremstille, er den 
meningsbærende konteksten ordene ble formet i. Vi kan ikke gjenskape de forestillingsbilder 
disse ordene skulle tjene; den mytiske fortellingen de var gyldige i. Vi kan ikke gjenskape ordenes 
funksjon og transformerende kraft i den aktuelle fenomenologiske konteksten de tjente.  
 
Indre verdener og Parallelle verdener 
Jeg har lenge arbeidet med ord. Gjennom undring som barn, gjennom studier, undervisning av 
andre og i klinisk arbeid, har jeg gradvis økt min innsikt og forundring over magien i det talte og 
tegnede ordet. Ved å studere gamle Taoistiske forestillinger om «Væren» ble jeg ledet frem til 
gjemt og glemt visdom om hvorledes livet i en begrensende fysisk kropp kan åpnes for en større 
bevissthet. Ved å studere Teosofiske forestillinger om universet, solsystemet og den fysiske 
kroppen, fikk jeg adgang til forklaringer som åpnet for at jeg kunne se mitt liv som et liv i og 
mellom parallelle verdener.  
 
Ved en situasjon for ca. 10 år tilbake, var jeg meget syk. Jeg visste at det jeg kjente som sykdom 
var symptomer på en kamp mellom sjel og ego. Den sjelen jeg er, søkte adgang gjennom kroppen 
for å realisere sitt livsformål. Ego som den sanseskapte og tillærte vokter over den fysiske 
kroppen, motsatte seg å miste kontrollen. Resultatet ble blokkeringer, energitap og smerter. 
Dette skulle oppløses.  
 
Jeg søkte hjelp langs flere veier. Det ligger utenfor denne tekstens begrensninger å gå inn på de 
ulike perspektiver og strategier jeg benyttet. Jeg har skrevet om dette i min nylig publiserte bok 
og omtalt virkemidlene i flere av mine tekster. Jeg skal allikevel kort beskrive en form for hjelp og 
den ligger til grunn for teksten om at «Ord er vesener».  
 
På besøk i min kropp 
På et kurs i kroppsterapi fikk jeg innsyn i hvorledes sjokk og skader (både fysiske og psykiske), 
setter spor i kroppens bindevev. Sporene blokkerer flyten av kroppens energi (Qi) og nedsetter 
vitaliteten. Vitalitet er kraft. Når kroppen ikke får adgang til nødvendig kraft, taper den energi. 
Når energien går tapt, mister mennesket ånden. Når ånden tapes, mister mennesket basis for det 
fysiske liv. I løpet av kurset forsto jeg at årsakene til hva jeg opplevde som sykdom, var tap av 
ånd. Min energi ble begrenset av vitalitet som stoppet opp. Min utfordring ble å oppløse de 
begrensninger som blokkerte Qi å flyte fritt som vitalitet og som ga kraft til min energi som næret 
ånden. Men hvilke opplevelser i livet mitt blokkerte Qi? Prosessen førte meg direkte til en 
passasje i livet hvor jeg må har vært omkring 3 år gammel. Den gang skulle mine foreldre reise på 
et ferieopphold og jeg ble overlatt til en form for internat. Jeg hadde ingen forestillinger om hvor 
jeg var, hvem de nye voksne var og om mine foreldre overhodet noen sinne ville komme tilbake. 
Jeg hadde ikke en gang forestillinger om disse forestillingene. Når du er 3 år, er du bare i en 
verden av inntrykk og følelser. Oppholdet ble et mareritt. Jeg ble skadet for livet på et energetisk 
og følelsesmessig plan. Sjokket ved å bli forlatt skapte varige blokkeringer for meg, i relasjon og 
trygghet til andre. Jeg tror jeg kunne skrevet en bok om akkurat dette og lar derfor temaet ligge 
her i denne bloggen som en kort illustrasjon. I min energikropp eksisterte fortsatt sporet etter 
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sjokket jeg fikk.  Sporet skapte en varig blokkering av Qi og utrygghet i følelser som vil vare livet 
ut.  
 
For at jeg skulle komme gjennom opplevelsen av sykdom i godt voksen alder, måtte denne 
barndomsopplevelsen manifesteres gjennom erkjennelse og uttrykkes i ord, for så å bli oppløst. 
En del av min healing var å gjøre sjokket til ord.  
 
Jeg kan gjerne beskrive hvorledes erkjennelsen av sjokket jeg fikk som 3 år gammel, manifesterte 
seg for meg ved at skjult viten kom til overflaten. Forhold ved opplevelsen jeg befant meg i som 3 
år gammel, ble avdekket. Forhold som hadde vært skjult for meg inntil da. Erkjennelsen var 
sjokkerende og vond. I denne bloggen behøver jeg ikke formidle innholdet. Jeg bruker 
fortellingen som en illustrasjon til mitt tema. Etter erkjennelsen fulgte ordene. Jeg var maktet å 
fortelle historien. Med fortellingen fulgte visjoner av 3D figurer som beveget seg i rommet og 
som bar ordene som former.  
 
Ordene tok form av vesener! 
 
Ordet skaper 
Den egyptiske Sfinx er en manifestasjon av guden Hu som vi finner i de Vediske skriftene som 
Ohm. Her er vi ved hinduismens helligste stavelse som symboliserer den uendelige Brahman og 
hele Universet. Vi er nå ved selve urmantraet; universets skapelseslyd, eller Ord.  
 
Hellenismen tok tanken videre i sitt konsept om Logos, som vi kan forstå som mening, fornuft 
eller ord. Herfra til Johannesevangeliet i Kristendommens bibel, er veien kort. En urlyd i form av 
ordet Om, kan altså ha vært den utløsende energien som igangsatte skapelsen av Universet. 
Menneskene er skapt i denne skapelsens bilde, ordet har tatt bolig i oss og derfor må vi være i 
besittelse av noe av den kraften som ordet har.  
 
Hinduismen og kristendommen, som ellers er nokså forskjellige ved et første blikk, har noe til 
felles her. Begge forstår at det var Guds Ord som satte i gang verdens skapelse. I Vedaene (de 
gamle mytiske fortellingene som ligger til grunn for den Hinduistiske tradisjonen), står det: "I 
begynnelsen var Brahman, hos hvem var Ordet. Og Ordet er Brahman." I Bibelen står det: "I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." Det religiøse samfunnet 
Echancar ser det slik at Gud manifesterte seg som en lydvibrasjon i universet. Gud er lyd, forteller 
de store tradisjonene.  
 
Ord er vesener 
De store gamle fortellingene viser vei til en forståelse av ord som vesener. Når jeg kobler 
sammen forestillingen om at virkeligheten er tankeskapt og ord er vesener, ser jeg både 
arkitekttegningene og byggmestrene av virkeligheter.  
 
Jeg er nøye med å presisere at min blogg og min undervisning ikke har et religiøst siktemål. Alle 
mine henvisninger til religiøse skrifter gjør jeg for å illustrere hva jeg forsøker å formidle - 
inspirasjon til ny selvinnsikt og en vei til utvidet bevissthet.  
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Med denne bloggen for uke 52-2018 ønsker jeg deg en God Jul, kanskje sees vi i uke 1-2019?  
 
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.  
 
 
 

 
 

 


