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HANDLING GJENNOM IKKE-HANDLING – TEMA FOR UKE 40 – 2018  
 
Hver fredag aften poster jeg en blogg på www.jonmostad.com . Tekstene har et meditativt og 
spirituelt innhold. Du kan abonnere på mine blogger, gratis og uten forpliktelser. Hver blogg 
utløser daglige Quotes og Captions på Instagram https://www.instagram.com/mostadjon/.  
 
 
Handling gjennom ikke-handling? Du tror kanskje jeg spøker? Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Følg 
med i teksten og jeg skal åpenbare mine forestillinger for deg.  
 
Hver fredag klokken 1700 europeisk tid, poster jeg min blogg for deg som leser engelsk. Du som 
bor i Skandinavia kan laste ned en nordisk versjon i form av en PDF. Bloggen deles på Facebook 
og daglige Quotes og Captions på Instagram @mostadjon utdyper ukens tema.  
 
Fritt og uten kostnader kan du abonnere på mine blogger og følge mine daglige poster på 
Instagram.  
 
La oss gå til tema. 
 
Frøet vet 
Hva vet et frø? I øyeblikket før frøet faller til jorden, vet frøet hvorledes det skal bli et tre. Men 
mer enn det, frøet vet hvorledes det skal bli en stor skog. Frøet bare vet. Dette er hva jeg kaller 
«handling gjennom ikke handling». Uten å være grensesatt av en kjærlig mor, instruert av en 
streng lærer eller passet på av noen myndighet, vil frøet selv sørge for å bli sin egen iboende 
gigant og fullbyrde seg selv i utallige utgaver.  
 
Hva er det frøet vet? 
 
 
 

 

 
 

Velkommen til min nordiske versjon av bloggen 
www.jonmostad.com  

 
 
 

Velkommen til mine nordiske versjoner av bloggen  
www.jonmostad.com  
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La oss snakke med Universet 
Universet er bevisst og skaper seg selv i en prosess hvor all materie deltar. Forestillingen om det 
bevisste og selvskapende univers ble levert menneskene i oldtiden i form av en kosmologi som 
ble levert videre gjennom innvielser i lukkede sirkler og er kjent i dag gjennom symboler, 
bygningsruiner og overleverte mysterier. Vi vet ikke hvilken sivilisasjon som ga menneskene 
adgang til denne hemmelige viten, vi kan kun finne indirekte spor etter den i mytene selv.  
 
I dag er vitenskapen kommet så langt at den snart kan forene seg med de gamle mytene. Du kan 
finne temaet beskrevet i flere av mine blogger og oppsøke viten fra andre kilder. Leteprosessen 
er i seg selv en del av din innvielse til en åndelig innsikt.  
 
Universet er en fysisk realitet vi kan måle og veie. Utviklingen kan beskrives gjennom 
matematiske formler for utveksling av faktorer i kompliserte ligninger. Den transcendente 
skapende kraft bak initieringen og utviklingen av universet slik vi kjenner det, kan vi kun danne 
oss forestillinger om, ved å studere de former universet har tatt og tar. I den transcendentes 
permanens, kan vi skimte bildet av «Gud», som begrepet for hva vi ikke forstår.  
 
Så la oss snakke med universet, det gjemmer på en hemmelighet.  
 
Koherens 
Kjenner du begrepet koherens? Jeg oversetter det til «sammenhengskraft». Denne 
sammenhengskraften ser ut til å være den kraften som utvikler universet. Gjennom 
samskapende prosesser skaper universet seg selv i sitt eget bilde. Dette får oss til å innse at all 
materie er bevisst, at den samarbeider og at resultatet er et intelligent og dynamisk univers.  
 
Nærmest likt med et frø som blir kastet ut i det tomme rommet, ble universet initiert og 
«overlatt til seg selv». Alt universet behøvde å vite for å skape seg i sine gassformasjoner, sine 
støvskyer som utviklet seg til planeter og galakser, lå i universet fra øyeblikket før dets fødsel. 
Universet som partikkel og bølge visste hvorledes det skulle bli en gigant.   
 
Universet vet noe som frøet vet og frøet vet noe som universet vet. Denne viten er en del av 
den gjemte og glemte kosmologi, den Hemmelige lære.  
 
Tao Te Ching 
Da buddhismen vandret fra India til Kina, møtte den en spirituell innsikt og en vitenskap om 
naturen som i sitt vesen var så likt at de kinesiske taoister hilste sin likesinnede velkommen som 
en søster og bror. Tao The Ching betyr «Visdommen om den store veien» og er en innsiktsvei til 
en kosmologi vår moderne vitenskap er i ferd med å forklare på sitt vis.  
 
Jeg ble ført til taoismen via kjennskap til Chi/Qi, en Chi Gong mester førte meg dit og en Aikido 
mester lærte meg hvorledes jeg kunne flytte fysiske objekter uten bruk av makt.  
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Wu Wei 
Taoisme handler om å forstå og å samhandle med naturen gjennom fravær av bruk av makt. 
Naturen har all makt og den transformeres i den skapende prosess som kraft. Når vi handler 
gjennom fravær av makt, handler vi fra et spirituelt indre til et fysisk ytre. Taoistene uttrykket 
dette så vakkert synes jeg i sitt Saying «Vann motstår ingen ting men nedbryter alt».  
 
Wu Wei er det kinesiske begrep for hvorledes naturen handler som «vannet». Faktisk handler 
Wu Wei gjennom vannet. Likeledes er det med vinden. Den blåser ned en skog, men selv et barn 
kan stikke hånden sin tvers igjennom. Slik opptrer universet. Wu Wei er en gjemt og glemt 
naturlov, enda den opptrer foran øynene våre hver dag.  
 
Hvordan treet vokser 
Lenge trodde jeg at treet vokste seg stort fra roten av stammen. Jeg oppdaget at jeg tok feil. 
Treet vokser fra den ytterste spiss på sitt ytterste blad, der hvor kanten på bladet berører solens 
prana (partikler) i den omkringliggende luft. I denne ikke-berøringen med solens livgivende 
partikler, strekker bladet seg mot solen og resten av treet følger med.  
 
Dette er fortellingen om handling gjennom ikke-handling.  
 
Oppsummerende ord 
Ettersom treet vokser ved handling gjennom ikke-handling, gjør også du det. De færreste 
mennesker kjenner hemmeligheten. De fleste tror at vekst er en utfordring for muskelr og makt. 
De kunne ikke tatt større feil. Se på løvetannen der den bryter seg vei gjennom asfalten for å 
strekke sitt gule og bustede hode mot solen. Bruker den makt?  
 
Wu Wei er en kraft som er gjemt og glemt i deg. Du kan oppsøke den og vekke den. I flere av 
mine tekster finner du ledetråder som viser deg vei. Kjenn deg fri til å lete. 
 
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. 
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