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VELKOMMEN TIL DEN NORDISKE VERSJONEN AV BLOGGEN MIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CHAKRAENE SNAKKE - TEMA FOR UKE 50-2018 
 
 
 
Du har sikkert i samtale med andre følt deg misforstått, tråkket på og ignorert? Du har sikkert 
kjent på skuffelse, fortvilelse og sinne? Det har jeg. I så fall er vi to som har opplevd hvor 
vanskelig samtalen kan være. Hva kan dette handle om? I denne teksten forsøker jeg å gi deg et 
svar som kanskje de fleste ikke renker så mye over.  
 
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.  
 
Voyager til Mars 
Jeg har arbeidet med språk og kommunikasjon i mange år. Jeg har undervist ved universitet, 
skrevet bøker og levert programmer i kommunikasjon. På tross av denne praksisen, synes jeg 
kommunikasjon er skikkelig vanskelig. Når jeg underviser pleier jeg å si at «det er vanskeligere å 
sende en sonde til planeten Mars og få et svar tilbake, enn å forstå en annen». Nå du snakker 
med en annen, er det ikke bare ordene som skal forstås, men også meningsinnholdet, 
sammenhengen samtalen foregår i og den erfaringsbakgrunn budskapet blir sendt fra og tatt 
imot med. Faktisk så stopper det ikke her heller. Jeg skal gjøre det hele enda vanskeligere.  
 
Du er flere kropper 
Ja, du er flere kropper. Dette kan høres noe merkelig ut. Hvor mye enklere hadde det ikke vært 
om vi kun var en kropp? Forestillingen om at vi er flere kropper i en kropp, har sammenheng med 
forestillingen om hvordan bevissthet tar form i et fysisk univers. Den tyngste form for bevissthet 

 

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/.  
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og treghet i materien er mineralverdenen. Fra verdenen av mineraler uttrykker bevissthet seg i 
en mer og mer abstrakt og flyktig form, til den når tankenes- og intuisjonens verden hos 
menneskene.  
 
Grunnleggende er menneskene en fysisk kropp, med skjelett, muskler, sener og nerver. For at 
den fysiske kroppen skal kunne leve og bevege seg, trenger den en energetisk kropp. Den 
energetiske kroppen omslutter den fysiske kroppen og gjør den levende. Når kroppen dør, har 
den energetiske kroppen trukket seg tilbake fra den fysiske kroppen som så går i oppløsning. 
Disse to kroppene omfavnes av en følelseskropp. Den kalles også den astrale (lys) kroppen og den 
holder drømmer, følelser og begjær. Vi er imidlertid mer enn kjøtt, energi og følelser, vi er også 
kompliserte tankesystemer. Vi har en mental kropp. Den mentale kroppen holder våre logiske og 
analytiske forestillinger og gjør oss til fornuftsvesener. Deretter følger den kanskje mest 
komplekse kroppen, den kausale (årsaks) kroppen. Her foretar vi våre valg og retter inn vårt 
etiske og intuitive liv, basert på sammenhenger vi ikke er bevisst. Den kausale kroppen kalles også 
den intuitive kroppen. Sjelen er bindeleddet mellom den/de fysiske kroppene og ånden, og sjelen 
er forbundet med ånden ved sin plass i den kausale kroppen.  
 
Kroppens kraftsentra 
Fra og med den energetiske kroppen er kroppene våre bygget ved et anselig antall kraftsentre. 
Vanligvis omtaler vi 7 kraftsentra som de viktigst. Disse sentraene kaller vi chakraer. De fungerer 
som en form for turbiner som fordeler energien som strømmen gjennom oss. Når disse 
kraftsentraene blokkeres synker intensiteten av transporten av energi og vi mister opplevelsen av 
livskraft. Kjenner du deg slapp og kraftløs, kan et eller flere blokkerte chakra være en årsak. Når 
akupunktøren stikker nåler i deg, skjer dette etter en nøye plan hvor hensikten er å booste 
energien din og åpne for blokkerte chakraer.  
 
Rot-chakra 
Mennesket har et Rot-chakra som sitter i bunnen av bekkenet. Rot-chakraet er knyttet mot 
menneskets eksistensielle vilje til liv og tro på livet. Blokkeringer i Rot-chakra fører gjerne til 
eksistensiell fortvilelse, tap av livslyst og tro på tilværelsen.  
 
Hara-chakra 
Deretter kommer hva vi kaller Hara-chakra som befinner seg i nedre del av mageregionen men 
altså over Rot-chakra. Hara-chakra er knyttet mot lek, glede, sensualitet, begjær og appetitt på 
livet. Blokkering i Hara-chakra fører gjerne med seg tap av humør, tiltakslyst og fantasier.  
 
Solar-plexus chakra 
I mellomgulvet finner vi Solar-plexus chakra, selvtillitens og den mentale intelligensens 
kraftsenter. Blokkeringer i Solar-plexus chakra medfører tap av selvtillit, tap av tro på styrken i 
egen intelligens og tap av dømmekraft.  
 
Hjerte-chakra 
Over mellomgulvet finner vi brystet og i hjerteregionen finner vi Hjerte-chakra. Til Hjerte-chakra 
forbinder vi kjærlighetsdimensjonen i livet. Et åpent og velfungerende Hjerte-chakra favner 
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omgivelsene. Motsatt er et lukket Hjerte-chakra forbundet med nedsatt evne til empati, 
selvkjærlighet og kjærlighet.  
 
Hals-chakra 
Mellom bryst og hodet, finner vi Hals-chakraet. Sett med mine øyne, kanskje det mest mytiske 
chakraet. Den gamle egyptiske mytologien så Hjerte-chakraet som porten til universets skapende 
energi. Fra dette chakraet ble alle andre chakraer initiert. Hals-chakraet er kraftsenteret for 
formidling av den spirituelle forestillingen om ditt eget liv. Blokkering i Hals-chakra fører gjerne til 
tap av illusjoner om egne muligheter og storhet.  
 
Tredje-øyet chakra 
Vi har to store chakraer knyttet til hodet. I pannen, mellom øynene, finner vi Tredje-øyet chakra. 
Pinealkjertelen forbindes med Tredje-øye. Vårt Tredje-øye er vår evne til å reise mentalt ut i 
universet for å hente ny informasjon som grunnlag for nye handlinger. En blokkering av Tredje-
øye chakra medfører nedsatt evne til å hente inn ny spirituell informasjon.  
 
Krone-chakra 
Vårt syvende chakra er lokalisert til hodets topp. Krone-chakraet balanserer høyre og venstre 
hjernehalvdel og balanserer hjernens evne til å tenke holistisk. Et blokkert Krone-chakra forsinker 
adgangen til å se det store bildet og holde sammensatte løsninger åpne.  
 
Hva har dette med kommunikasjon å gjøre?  
Ord har en skriftlig og en muntlig form. Når ordet skrives gis det et billedlig uttrykk. Lydene i 
ordene gis symbolske former og tilsammen blir ordet nærmest en hieroglyf som er mulig å forstå 
for den som kjenner symbolene. Ordet har også en lydform. Ordet uttrykkes som 
energivibrasjoner ved hjelp av stemmebåndene. Magisk. Ordene skal kjedes sammen og danne 
meningsbærende uttrykk. I en muntlig samtale skal ordene gis trykk, tone, pauseringer osv. De 
skal sendes fra en forståelsesramme til en annen forståelsesramme, og dette skal skje i en sosial- 
og kulturell kontekst. Ordene skal kodes ut og de skal kodes inn gjennom kompliserte rammer. En 
svært komplisert operasjon er i full utvikling, når to mennesker snakker sammen. Her er det at 
jeg vil bringe inn en ny dimensjon som kompliserer ytterlig - vi kommuniserer ubevisst med 
påvirkning fra chakraene! 
 
Uten at du eller jeg er oss bevisst påvirkningen, sender vi våre budskap fra mer eller mindre 
blokkerte chakraer. Budskapet mottas og dekodes med ubevisst påvirkning fra chakraene til den 
som mottar. Chakraet som påvirker energien i uttrykket er ikke nødvendigvis det parallelle 
chakraet hos den som mottar.  
 
Kaos blir hurtig et resultat.  
 
La meg gi deg enkelte eksempler 
Forestill deg en person som uttrykker «jeg ser ingen mening med livet». La oss tenke oss at dette 
kommer fra en person som heter Ray. Utsagnet fra Ray, kan være formet med fundament i 7 
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mulige energivibrasjoner. Budskapets intensjon vil være formet av hvilket chakra det sendes fra. 
Dette er ikke Ray oppmerksom på.  
 
Om Ray befinner seg i en livssituasjon som er preget av dyp motløshet som følge av f.eks. et 
samlivsbrudd, grunnleggende vanskelig økonomi eller opplevelsen av manglende tilhørighet i et 
fellesskap, kan utsagnet være et Rot-chakra utsagn.  
 
Om Ray befinner seg i en situasjon tynget av plikter, arbeidsoppgaver og manglende venner, 
kanskje mangler en kjæreste, så kan utsagnet komme fra et blokkert Hara-chakra. Problemet er 
ikke opplevelsen av å mangle et eksistensielt fundament, men mangel på lek, glede og 
sensualitet.  
 
Om Ray befinner seg i en situasjon med fravær av idéer, retninger og opplevelsen av å ikke få gitt 
uttrykk for tanker om seg selv, kan utsagnet være støttet av et blokkert Hals-chakra. Ray makter 
ikke å formulere sine tanker om livet sitt.  
 
Slik kan jeg fortsette med å knytte utsagnet til alle de 7 hoved-chakraene til Ray. Hva så med den 
som er mottaker?  
 
Forestill oss en mottaker som kjenner Ray, gjerne vil hjelpe og som har sine klare meninger om 
hva Ray trenger. Jeg kaller denne personen Sun.  
 
Om Sun «velger» å ta i mot Rays budskap med senter i sitt eget Solar-plexus, så vil budskapet bli 
tolket inn i et energisenter som styrer vibrasjonene i en analytisk intelligens og kan kjennetegnes 
ved Suns forutbestemthet. Ray som sender budskapet fra en annen vibrerende verden, vil ikke bli 
tatt imot i forhold til sitt behov. En kryssende kommunikativ relasjon oppstår og den er 
dysfunksjonell.  
 
Slik kan jeg fortsette med å knytte Rays utsagn til andre av Suns chakraer. Resultatet er at Ray 
ikke blir rommet og derfor ikke tatt i mot i forhold til sitt ubevisste behov. Resultatet blir 
smertefullt og vanskelig for begge to, ettersom ingen forstår den kryssende  energivibrasjonen.  
 
La chakraene snakke 
I mitt arbeid med kommunikasjon gjennom mange år, har jeg studert, undervist i og reflektert 
over hvordan vi mennesker kommuniserer. Først i den senere tid er jeg blitt oppmerksom på 
verdien av å forstå hva en blokkert energistrøm kan ha å si for den meditative og spirituelle 
dimensjonen ved samtalene våre.  
 
Om vi lot chakraene snakke til hverandre, er sannsynligheten for å bli forstått, rommet og 
hjulpet, uendelig mye større enn om vi ensidig bruker den sanseskapte og erfaringsbaserte 
intelligensen.  
 
Hvordan tror du Ray vil oppleve sitt Rot-chakra utsagn om «jeg ser ingen mening med livet»,  
dersom Sun møter, rommer og spør tilbake fra visdommen i sitt eget Rot-chakra?  
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Ville ikke det være som å «komme hjem»? Derfra kan jo alt løses.  
 
 
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.  
 
 
 

 
 

 


