
 1 

 

VELKOMMEN TIL DEN NORDISKE VERSJONEN AV BLOGGEN MIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEIEN - TEMA FOR UKE 48-2018 
 
 
 
Du er klar for den andre teksten om de tre søyler som det store bevissthetsskiftet hviler på?  
 
Jeg har lovet deg tre tekster som tilsammen viser deg en fremgangsmåte hvor du systematisk kan 
arbeide for å skape en utviklet selvinnsikt og utvidet bevissthet. I forrige ukes tekst tegnet jeg opp 
det overordnede bildet - Visdommen. I dag skal jeg tegne opp de verktøyene du behøver for å gå 
den spirituelle Veien. Vi skal på besøk i metodenes skattkammer.  
 
Blogtekstene mine handler om utvikling av spirituell bevissthet; en utvidet bevissthet. Vi 
konstruerer virkeligheten gjennom sanser i en fysisk krop og gir oss selv et perfekt bilde av en 3D 
verden. Problemet er at en 3D verden er en begrenset verden. Sansene våre begrenser 
virkeligheten for oss.  
 
Hver fredag 7 PM Europeisk tid, poster jeg ukens blogg. Den deles på min Facebook side. I uken 
som kommer utdyper jeg temaet med Quotes og Captions på Instagram @mostadjon. Den som 
leser min blogg og følger meg på Instagram, får adgang til spirituelle tekster som knytter seg mot 
evolusjonen av en ny og utvidet bevissthet. 
 
La oss komme til saken.  
 
Det herskende vitenskapsbildet 
I mainstream vitenskap har «sjel» og «skjebne» ingen plass. Det herskende vitenskapsbildet 
handler om at universet er en fysisk størrelse og nærmest drevet som et avansert stykke 
mekanikk. Drivkreftene er naturlover vi kjenner. Problemet er at bildet ikke gir svar på fenomener 
vitenskapen observerer men ikke forstår. Eksisterer gjemte og glemte naturlover?  

 

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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Kjente de gamle vitenskapstradisjonene og de store religiøse fortellingene en kosmologi 
(vitenskap om universet) som i dag er ukjent for oss, men som vi kanskje kan se spor etter i 
pyramider og myter? Kjente denne mulige kosmologien hemmeligheten om universet? Hvordan 
universet ble til, utvikler seg og til slutt kanskje skal avløses av et nytt univers? Finnes parallelle 
universer og multiple virkeligheter?  
 
Eksperimentelle forskere og filosofer i dag, ser dette som muligheter.  
 
Den gamle hjerne 
Ved studier av gamle egyptiske hieroglyfer og tekst i papyrusruller, vet vi at egypterne «løftet 
med lyd og skar med lys». Hvilken teknologi hadde denne sivilisasjonen adgang til? Hvilke 
naturlover ligger til grunn for bygging av pyramidene? De gamle fortellingene sier at menneskene 
ble levert innsikt i en vitenskap som behøvde en «annen» hjerne enn den fenomenologiske 
mytehjernen som preget de daværende stammesamfunn. For å bygge sivilisasjoner som kunne 
forvalte en kosmologi som bar i seg nøkler til forståelse av universets «matematikk», skulle 
menneskene utvikle en vitenskapelig hjerne. Sakte og forsiktig ble derfor den gamle hjerne lukket 
ned og den logisk-analytiske åpnet opp. Dette skjedde gjennom innvielser. Oldtidens 
presteinnvielser var vitenskapelige innvielser.  
 
På denne måten ble myter og viten separert.  
 
Den nye hjerne 
Tidsepoken for nedlukking av Den gamle hjernen ser jeg som «Den lille død». I den egyptiske 
forestillingsverden vandret dagen mot sin lille død når solen gikk inn i natten. Gjennom nattens 
mørke timer, avla solen regnskap, ble renset og forberedt for «Den store fødsel». Identisk med 
forestillingene om et menneskes liv. Slik solen ble lukket ned, ble den gamle mysteriehjernen 
lukket ned. Prosessen startet for tusener av år tilbake. I tiden frem til i dag, er Den nye hjernen 
utviklet. Det moderne menneske har adgang til en vital hjerne i stand til de store 
naturvitenskapelige oppdagelser. Derfor har tiden kommet for å vekke Den gamle hjerne fra 
«Den lille død». Evolusjonens vei er å utvikle en holistisk hjerne hvor analyse og ånd peker mot en 
felles fremtid.   
 
For snart hundre år siden forklarte den europeiske vitenskapsmannen, filosofen og pedagogen, 
Rudolf Steiner (1861-1925), at en tid ville komme når mennesket i sin evolusjon ville «tenke med 
hjertet og føle med hodet». Når den moderne naturvitenskap har begynt å skrive bevissthet inn i 
sine matematiske formler for å forene kvantemekanikken og den generelle relativitetsteori, 
forestiller jeg meg at vi er ved fødselen av Den holistiske hjerne.  
 
Det bevisste univers 
Jeg skulle ønske jeg kunne funnet plass i denne bloggen til å argumentere for vitenskapens 
forestillinger om det bevisste univers. Jeg ville trenge mange bits and bytes, og du ville trenge en 
god tid til fordypning. Du kan faktisk lese passasjer om temaet i andre tekster i min blogg. Hva er 
bevissthet?.  
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Er bevissthet hva som foregår i hjernes myriader av synapser eller er bevissthet noe som 
strømmer gjennom hele kroppen og hvor hjernen mer er en radio? Jeg har kommet frem til at 
det siste bildet gir meg mest mening.  
 
Forestillinger om bevissthet i dag er konsentrert om tre perspektiver. A - bevissthet foregår av og 
i hjernen. B - bevissthet er lagret i lokale nettverk nærmest som i en sky-basert løsning. C - 
Universet selv er bevissthet og all materie er til ulik grad bevisst og utvikler bevisstheten. 
Forklaringsmodell C er min favoritt. Den åpner for at jeg kan hente ut potensialet i en spirituell 
forståelse av livet.  Forklaringen om det bevisste univers gir meg muligheter til å forstå bevissthet 
som noe som er større enn meg.   
 
Dersom Universet er bevissthet gir dette oss mennesker uendelige muligheter men også noen 
alvorlige utfordringer.  
 
Evolusjon 
«Evolve or die» er et slogan som setter utviklingen helt på spissen. Den som ikke deltar i 
evolusjonen, blir kort og godt «overlatt til seg selv». Nå er dette et bilde og ikke et gyldig 
alternativ for mennesker i det daglige livet. Evolusjon er fremgangsmåten hvor det skapende 
univers videreutvikler seg selv,.  Jeg ser bildet som en spennende mulighet, ikke som en truende 
realitet. Mennesket er den eneste art på Jorden vi kjenner til, som skjelner og velger. Det meste 
av levende materie tar former for valg, men ikke basert på de kompliserte kognitive prosessene vi 
menneskene er kjent for å benytte.  
 
Mennesket kan velge å ta del i evolusjonen av sin egen bevissthet. Dette er hva min tekst og mitt 
program «Daggry - Visdommen, Vejen, Valget» handler om.  
 
Veien  
Veien er livet - selve livet du befinner deg i. Veien er i seg selv den trange og kronglete 
oppstigningskanalen gjennom pyramiden og som leder deg til innvielsene i Dronningkammeret 
og Kongekammeret. Du skal finne Veien, i deg selv og ved deg selv. Ingen kan lære deg Veien, 
men mange kan være der for deg og støtte deg. Forestill deg pyramiden som livet - en reise ut av 
stoffet tilbake til ånden.  
 
Veien er metodenes skattkammer. Du er en sjel i en kropp. Du har selv valgt inkarnasjonen og 
avtalt Masterplanen for oppholdet på Jorden. For at du som sjel skal kunne bevege deg gjennom 
stoffets treghet og til slutt bryte gravitasjonens grep for å vende tilbake til Monaden (ånden), skal 
du kjenne din spirituelle oppstigningskraft - den differensialkraften som løfter deg gjennom 
motstanden i materien. Denne kraften er en skjult naturlov, ukjent for de fleste men kjent for 
noen som Qi. Den kan ta mange former. Pytagoras som innviet, kjente kraften og gav den 
betegnelsen DELTA, etter grekernes fjerde bokstav i alfabetet. DELTA skrives som er tre-kant, en 
pyramide og er alfabetets fjerde tegn. Hvorfor trekant og hvorfor det fjerde tegn? Dette er en del 
av mysteriet jeg kan komme tilbake til. Du kan lese om DELTA i flere av mine tekster.  
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Ditt DELTA er din differensialkraft og den er unik for deg. Jeg kan fremstille den for deg, i en 
personlig prosess, og den får form som «Sjelens tre ansikter». Fremgangsmåten kaller jeg 
«Kroppens arkeologi». Med innsikt i ditt DELTA er det mulig for deg å iverksette din Masterplan 
for livet. Den er kodet, gjemt og glemt i kroppen. Den skal du finne, dekode og manifestere i sin 
fysiske form. Dette er også en del av Veien. Jeg kan også hjelpe deg med den.  
 
Du har sikkert klatret mange veier i ditt liv og kjent på hvor tunge oppoverbakkene kan være. Slik 
er det også når du skal gå den spirituelle Veien. Den kan kjennes tung. Motstand finnes på alle 
plan. Du kan identifisere hindringene som befinner seg mellom deg som fysisk kropp og din 
spirituelle plan for livet. Hindringene vil du finne på alle dine 7 hoved-chakraer og derfra skal de 
oppløses. En ny skjult og glemt naturlov skal identifiseres og aktiveres. Jeg kaller den «Loven om 
prehensjon» og den opptrer i flere navn. Aktiverer du loven kan du tiltrekke deg muligheter som 
oppløser hindringene. Dette er også en del av prosessen jeg kan hjelpe deg med. 
 
Mørket og Lyset 
Veien er øvelsen i hvordan du transformerer Mørket til Lyset, selve oppgaven til en lysarbeider. 
Mørket skal ikke hverken fordrives, undertrykkes eller slåes i stykker, Mørket skal oppløses. Du 
oppløser Mørket ved å tenne Lyset.  
 
Slik er Veien å gå for deg som menneske og du har hjelpere omkring deg. Du skal bare dedikerer 
deg til Valget - og det blir min tredje tekst, som kommer om en uke. 
 
Alt godt til deg 
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.  
 
 
 

 
 


