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VELKOMMEN TIL DEN NORDISKE VERSJONEN AV BLOGGEN MIN  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPRÅKET ER ALT - TEMA FOR UKE 51-2018 
 
 
«Språket er min verdens grenser» er et utsagn hentet fra den kjente europeiske språkfilosofen 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Jeg synes utsagnet gir meg stor mening. Der jeg ikke har språk, 
har jeg ingen verden. I denne bloggen vil jeg gjerne utdype noen synspunkter på språk. Jeg 
forlater Wittgenstein her, og følger mine egne tanker.  
 
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.  
 
Språk og energi 
Tema for forrige ukes blogg var «La chakraene snakke». Du kan ha utbytte av å lese den teksten 
om du vil lese denne. Du kan selvsagt også gjerne lese tekstene uavhengig av hverandre. Etter 
mange års arbeid i studier, undervisning og i praktisk arbeid med språk, har jeg oppdaget 
betydningen av underbevisste energier som gir språket vårt en dimensjon som er ukjent for de 
fleste. Disse energiene er knyttet til vår energikropp. Den kroppen som omgir vårt fysiske legeme 
og som gjør liv mulig. Du kan lese mer om våre kropper i forrige ukes tekst.  
 
Språket beveger 
Jeg arbeider med å flytte mennesker. Det kan høres litt voldsomt ut. Jeg bruker hverken kroker 
eller kraner, jeg bruker språket. Kan språk flytte mennesker? Ja, det kan. Jeg kan skissere tre 
hovedformer hvor språket er et viktig verktøy i forflytning av mennesker. Alle tre former benytter 
språket, men særlig en av hovedformene har basis i sammenhengen mellom tanke og ord. Jeg 
skal forklare nærmere.  

 

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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1. Den kognitive tradisjonen 
Min faglige bakgrunn er utviklet fra utdanningsvitenskapen som er et stort vitenskapsfelt. Den 
delen av utdanningsvitenskapen jeg kommer fra, holder fokus på tanke og språk. Vi kaller den 
gjerne for den kognitive tradisjonen. Der er vi særlig opptatt av hvordan hjernen bygger mentale 
mønstre, hirerarkier av forestillinger, konstruerer løsninger, reflekterer over erfaringer og setter 
ord på handlingsstrategier. I denne tradisjonen finner du både kognitive pedagoger (slik som 
meg) og du finner kognitive psykologer. Vi som arbeider i denne tradisjonen bruker tankene som 
verktøy til forflytninger.  
 
• Den psykoterapeutiske tradisjonen 
Jeg har kollegaer som arbeider annerledes enn meg. Kollegaene benytter selvsagt også språket, 
men språket er ikke hovedverktøyet i forflytningen. Kollegaene i denne tradisjonen benytter 
føleser slik jeg bruker tanker. Her hjelper de sine klienter med å erkjenne følesesmønstre, lese 
kroppens opplevelse av velbehag og ubehag, merke seg følelsesmessige blokkeringer som fysiske 
fenomener. Kollegaene mine som arbeider via føleser mer enn tanker, kaller seg gjerne psyko-
terapeuter. Der hvor jeg arbeider med tanken og selvsagt snakker om følelser, arbeider 
kollegaene mine med følelser og snakker om tankene.  
 
3. Den energetiske tradisjonen 
Den tredje kategorien kollegaer, arbeider annerledes. Der jeg arbeider med tanken og andre med 
følelser, arbeider disse med energier. Alt er vel energi, kan du innvende? Jeg er enig i det. Alt er 
energi. Alle tre perspektiver arbeider fundamentalt sett med energier. Hva som gjør dette tredje 
perspektivet til et eget selvstendig perspektiv for meg, er perspektivets utgangspunkt. Den tredje 
vei bygger på viten om energilegement som «ligger utenpå» det fysiske legemet av ben, muskler 
og nerver. Arbeidet her handler om å identifisere blokkeringer, oppløse dem og skape energiflyt. 
Til energiarbeid behøver du også det talte språket.  
 
Jeg gir deg disse tre hovedperspektivene for at du kan se et større landskap foran deg. Alle tre 
retninger involverer ordet, følelser og energier. Hver av retningene er imidlertid spesialisert i ulke 
verktøy. Ettersom jeg kjenner meg mest hjemme i den kognitive tradisjonen, skal jeg si litt mer 
om språket og tankens betydning i arbeidet mitt.  
 
Du er den du bestemmer deg for å bli 
Forestillingen om at virkeligheten er skapt av tanken, ligger dypt til grunn for de store religiøse 
fortellingene. Jeg ser disse fortellingene som gjemt og glemt viten fra en vitenskap som ble gitt til 
menneskene uendelig lenge før vår tidsregning.  I andre tekster på min blogg, finner du dette 
temaet nærmere kommentert. Innenfor rammen av denne teksten tar jeg meg ikke plass til å si 
så mye mer om akkurat dette, men som sagt, du kan søke i min blogg så finner du flere passasjer.  
 
«Du er den du bestemmer deg for å bli» er ikke kun en gammel spirituell forestilling. Den er høyst 
aktuell i dagens fremtidsforskning. Innen scenariometodikken i fremtidsforskningen, er tesen den 
at du kan velge deg ønsket fremtid blant flere fremtidsbilder og tiltrekke deg ønsket bilde. Tanken 
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er filosofisk, den er faktisk spirituell og den er vital. Du kan velge deg fremtid og tiltrekke den 
den! Analyser, verktøy og metoder er tilgjengelig.  
 
Språket er alt 
Vi har alle et språk. Vi bruker språket til alt. De fleste mennesker har evnen til å uttrykke seg 
gjennom det talte språk. Den som ikke har den muligheten, snakker gjerne gjennom tegnspråk. 
Språkets kraft har mange sider. Lenge tok jeg språket som en selvfølge. Etter hvert som jeg 
studerte og underviste i kommunikasjon, ble jeg mer og mer ydmyk for språkets kraft. Ord skaper 
virkelighet og ordet i seg selv betrakter jeg som et vesen - et energivesen. Ord lever.  
 
I den kognitive tradisjonen jeg «tilhører» brukes språket til å involvere, myndiggjøre og til å skape 
handling. Når jeg skal hjelpe et menneske med å finne en vei ut av et problem, har jeg språket, 
tankene, viljen og handlingene som mine viktigste hjelpere. Språket er en mektig hjelper. Språket 
er også en mektig forfører. Like mye som språket kan hjelpe deg til å finne en vei til ønsket 
fremtid, kan språket føre deg dypere inn i problemet. Ord skaper som sagt, virkelighet og 
virkeligheten har manghe ansikter.  
 
Hvordan bruker jeg språket når jeg involverer, myndiggjør og skaper handling? Spørsmålet er 
viktig og omfattende, og sprenger rammen for en første betraktning om at «språket er alt». Jeg 
skal se om dette er temaer jeg kan komme tilbake til i senere tekster. Om du leter blant mine 
tekster vil du også finne mine forestillinger om det maktfrie språk - språket som er uten mulighet 
for å snakke makt. Et språk hvor maktens grammatikk er lukket ned og erstattet med kraftens 
dialektikk. Et feminint språk, til bruk for alle kjønn.  
 
Vi sees kanskje der. 
 
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.  
 
 
 

 
 


