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VELKOMMEN TIL DEN NORDISKE VERSJONEN AV BLOGGEN MIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VALGET - TEMA FOR UKE 49-2018 
 
 
 
 
Velkommen til min tredje tekst om innvielsesveien til en ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. 
Tekstene kan leses uavhengig av hverandre. Jeg vil allikevel anbefale deg å lese teksten om 
VISDOMMEN  (The Sapience) først, for deretter å lese teksten VEIEN (The Succession).  
 
Menneskene står ovenfor noen fundamentale utfordringer og muligheter. Ved å lese disse tre 
tekstene får du adgang til mine forestillinger om hvorledes mennesker kan åpne opp for å være 
direkte handlende i sin egen evolusjon og i evolusjonen for menneskeheten i sin helhet.  
 
Vitenskapen er i ferd med å innse at universet utvikles av en kosmologi som er intelligent og at 
ekspansjonen i seg selv er bevisst. Naturvitenskapen møter åndsvitenskapen og disse to 
tankeformer vil være fundamentet  for den tredje vitenskap, den holistiske. Den teknologiske 
utviklingen skaper en kunstig intelligens som på flere områder overgår den menneskelige 
intelligens. Tilsammen utgjør dette tre forestillinger som danner kjernen i min pragmatiske 
argumentasjon for at mennesket skal søke mot en ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. 
Tilsvarende setter jeg opp tre spirituelle forestillinger som peker mot det samme - ny selvinnsikt 
og utvidet bevissthet. De spirituelle forutsetningene har jeg kort nevnt i tidligere tekster.  
 
Hver fredag klokken 7 PM CET (Central European Time) poster jeg ukens blogg som deles fra min 
webside, på Facebook. På Instagram @mostadjon poster jeg mikro-poesi som utdyper ukens 
tema. Du kan følge meg gratis og uten forpliktelser. Jeg blir svært glad for kommentarer og 
spørsmål. Kjenn deg fri!  
 
Ukens tekst handler om Valget - og hva er Valget?  

 

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 
 
 
 



 2 

 
DAGGRY- Visdommen, Veien, Valget 
Menneskene lever sine liv så godt som de kan. Mange lever liv i balanse og utvikling, andre lever 
liv i ubalanse og stagnasjon. Folk er friske og folk er syke. Folk gjør gode gjerninger og andre gjør 
feil. I mitt bilde er alle liv «riktige» og ingen liv er «feil». Mennesker lever det liv de skal, utfra de 
forutsetninger den enkelte er født inn i livet med, den sosiale kontekst som påvirker livet og de 
erfaringer som skapes. Imidlertid er mennesket det eneste vesen på jorden som har evnen til å 
skjelne mellom handlinger og å ta valg. Derfor er også mennesket et ansvarlig vesen.  
 
Gjennom tusener av år har mennesket utviklet en avansert naturvitenskapelig innrettet hjerne; 
logisk og analytisk. Utviklingen av denne fantastiske hjernen har funnet sted ved at den «gamle 
hjernen», den mytiske, ble lukket ned. Dett er en del av temaet som er gjennomgått i mine 
tidligere tekster. Tiden er nå kommet for at den «gamle hjernen» skal vekkes opp, møte den 
«moderne hjernen» og skape den «nye hjernen». Alt dette skjer for at menneskene skal kunne 
være forberedt på de fremtidene som kommer og som vil kaste om på gamle forestillinger og 
handlingsmønstre.  
 
Hvor finner vi skolen som forteller oss om hva som venter? Hvor er de nye bildene og hvor er den 
metodiske praksis som åpner opp for at menneskene kan tilpasse seg og utvikle evolusjonen for 
sin egen og fellesskapets del? Du finner en gjemt og glemt viten om universet, fremtiden og 
planen for ditt eget liv, i mysteriene, i symbolene og i vitenskapen. Du skal lete i glemt kunnskap 
og i din egen kropp. Jeg har utviklet programmet «Daggry - Visdommen, Veien, Valget». Fra et 
overordnet ideplan hvor du introduseres til mytenes viten, presenteres du for verktøy og føres 
inn i en praksis som viser deg veien til en ny selvinnsikt og utvidet bevissthet.  
 
Dette er hva mine tre tekster for ukene 47, 48 og 49-2018, handler om.  
 
Valget - den tredje søylen  
Mennesket er et velgende vesen. Alt liv tar valg, på sitt vis. Mineralske prosesser tar valg, 
blomstene planlegger, dyrene likeså. Menneskene gjør alt dette, basert på svært kompliserte 
både energetiske, biologiske og kognitive prosesser. Mennesket velger på basis av etiske 
refleksjoner. Gjennom lover for sivilsamfunnet, er mennesket ansvarlig for sine handlinger. De 
store fortellingene i de hinduistiske, buddhistiske og taoistiske tradisjonene, forklarer verden som 
skapt av tanken. Fremtidsforskningen er på samme tankesett når den sier at vi kan velge våre 
fremtider og tiltrekke oss dem gjennom forestillingsbilder og handlinger.  
 
Valget er den tredje søylen. De tre søyler holder byggverket av livet ditt oppe og gir deg mulighet 
for å være ledende i din egen evolusjon. Du skal kjenne Visdommen, jeg behandlet Visdommen 
som tema i teksten for uke 47-2018. Du skal kjenne Veien og jeg behandlet den som tema i 
teksten for uke 48-2018. Husk - Veien er både i symbolsk og fysisk forstand, den veien du går. Vi 
går alle på veien, i ulike betydninger. Når du går på Veien, med den store forbokstaven, går du 
den spirituelle vei, den som leder deg til ny selvinnsikt og utvidet bevissthet. Den som forbereder 
deg på fremtider som kommer.  
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Hva er Valget? 
I programmet DAGGRY er valget den fasen hvor du transformerer hindringer ved å tiltrekke deg 
muligheter. Hindringer er gamle mønstre, overbevisninger og blokkeringer som tjener egoets 
kontroll over kroppen din og omgivelsene dine. Hindringene er skapt av instinkter, følelser og 
sosialt konstruert læring. De er nyttige hjelpere for egoet der hvor det overvåker at du lever 
innen sanseskapte rammer i en 3D verden - en materiell og fysisk verden. Hindringene er som 
terskelvoktere av en større skatt. De avviser dine forsøk på å nå til innsikt om ditt livsformål. De 
er en effektive barriere mellom deg som sjel og din spirituelle opplysning av den fysiske verden. 
Lever du livet ditt i avgrensning fra ditt livsformål og din spirituelle gjerning, taper livet ditt den 
karmiske muligheten du er gitt med inkarnasjonen. Derfor skal hindringene identifiseres og 
transformeres til muligheter i det spirituelle livets tjeneste.  
 
Du finner ikke hindringene ved å spørre hodet ditt hva eller hvem disse hindringene er. Du skal 
søke hindringene i kroppens bindevev - motorveiene for transport av Qi. Du har flere kropper. 
Den kroppen som transporterer Qi, det vil si den energien som gjør hele deg levende, er din 
energikropp. Når energibanene i energikroppen er blokkert, bremses transporten av Qi opp. Når 
du mangler Qi, bremses livsførselen og vitaliteten din opp. Hindringene gjør den jobben de skal, 
på oppdrag frra egoet, de skal holde deg aktiv innen en materielt avgrenset verden.  
 
Når du har identifisert hindringene, sorterer DAGGRY-prosessen disse på sitt aktuelle chakra. Du 
kjenner til begrepet chakra? Dette er energisentre som bidrar til å transportere Qi til ulike deler 
og nivåer av din energikropp. Om et eller flere chakraer er bremset opp av hindringer, bremses 
livskraften din. Valget handler om å identifisere hindringene, sortere dem på chakra og så finne 
mulighetene som oppløser hindringene - jeg kaller denne meditative teknikken for «indre 
kirurgi».  
 
Frigjøringen 
Valget handler om å oppløse energi knyttes til kroppens kraftsentra representert ved de 7 
chakraer. Hindringene oppløses ved at de erstattes av sin motsats i form av muligheter. Kraften i 
mulighetene kommer til deg gjennom prinsippene i Loven om tiltrekning. Mulighetene skal være 
presist formulert. Du kan hjelpe kroppen med den fysiske transformasjonsprosessen. For min 
egen del har jeg benyttet reiki, massasje, yoga, meditasjon, blomstermedisin og annet.  
 
Etter hvert som transformasjonen finner sted, erstatter du den tillærte deg, med den iboende 
deg. Du blir den store utgaven av deg selv som du er bestemt for å være. Prosessen med å forstå, 
søke og å gjennomgå en DAGGRY-prosess, er en innvielsesvei til et større spirituelt livsformål.  
 
Lykke til på reisen din. 
 
Jon 
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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.  
 
 
 

 
 

 


