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FORENT MED DEG SELV - TEMA FOR UKE 41-2018  
 
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/.  
 
 
 
Når jeg er én og ikke to, hva kan jeg mene med det? Riktig nok har jeg to armer, to ben og går i to 
sko, men jeg er da bare en? Jeg har for eksempel kun ett hode?  
 
Jeg skal forsøke å gi deg min forklaring.  
 
Du er kanskje en ny leser av min blogg? I så fall vil jeg gjerne fortelle deg at jeg poster en tekst 
hver fredag klokken 1700 europeisk tid. Jeg skriver på engelsk for å nå et internasjonalt publikum. 
Du som bor i Skandinavia finner en PDF med teksten på et nordisk språk, om du foretrekker det. 
Bloggen blir delt på min Facebook side og daglig oppdateres min Instagram-konto med Quotes og 
Captions hvor temaet blir belyst i en kort form.  
 
Du kan abonnere på blogg og følge meg på Instagra, fritt og uten forpliktelser. Du vil glede meg 
om jeg finner deg der.  
 
La oss se på ukens tema sammen.  
 
Om å være separert fra seg selv 
Jeg tror alle mennesker en eller flere gangen opplever seg separert fra omgivelser i livet, ja 
mange faktisk separert fra livet selv. Jeg gjør det. Dersom min smerte er lik din smerte, så har du 
og jeg noe felles. Om den opplevelsen er du og jeg én, ikke to.  
 

 

 
 

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

 
 
 

Velkommen til mine nordiske versjoner av bloggen  
www.jonmostad.com  
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Livet er innrettet slik at separasjon er forutsetningen for liv. Vi må separeres for å bli et 
selvstendig liv. Vi vokser gjennom mors graviditet, men før eller senere skal vi separeres fra mors 
mørke, varme og beskyttende liv, klippes fra henne og være i livet som separert. Prosessen er 
både smertefull, blodig og høylytt. Det starter gjerne med et skrik. Samtidig er den nødvendig og 
du forstår hvorfor.  
 
Livet er en innvielse og veien vi går er en oppstigningsvei. Separasjonen fra den ene til to, er 
nødvendig for at vi skal kunne finne veien tilbake til den ene, den store utgaven av meg selv.  
 
Inkarnasjonen 
Reisen inn i livet bestemmes før unnfangelse, graviditet og fødsel.  
 
Jeg vil gjerne formidle til deg at mitt budskap er uavhengig av de religiøse og de paranormale 
fortellinger. Ja, også fra de vitenskapelige fortellinger. Mine tekster søker et spirituelt formål 
uavhengig av større sammenhenger og ortodoksi. Jeg er forfatter på et fritt grunnlag og henter 
inspirasjoner til mine tekster, fra ulike sammenhenger som kjennes riktige. Formålet mitt er å 
motivere deg til å søke viten som er gyldig for deg, slik at du selv kan forme din viten om livet og 
universet. Om du leser mine tekster som narrativer og kjenner deg inspirert til å søke mer viten, 
har jeg nådd mitt ønskemål med teksten.  
 
Du kan finne mange ulike fortellinger og skriftlærde fremstillinger av begrepet sjel og inkarnasjon. 
Du finner religiøse forklaringer som formidler forståelse av sjel og inkarnasjon, både likt og ulikt. 
Oppsøk disse tekstene, les dem og fordyp deg i dem. Frigjør deg så fra tekstene og etabler din 
egen viten. Dette er dypest sett den gamle innvielsesveien hvor du forenes med «Osiris i ditt 
hjerte».  
 
Jorden - en tung planet 
Livet er en fysisk manifestasjon av en spirituell idé. Du er nærmest nødt til passere gjennom et 
fysisk liv, for å kunne manifesteres et spirituelt formål. Jeg sier «nærmest». Du kan inkarnere på 
andre planeter enn Jorden, i universet, men det er få steder i universet hvor en inkarnasjon gir 
større effekt på utviklingen av deg som sjel. Inkarnasjonen på Jorden regnes som hard, ettersom 
Jorden enda er en uopplyst planet, med en tung materie og en tilbakeholdene gravitasjon. Med 
et smil sier jeg at «kun de tøffeste inkarnerer på jorden».  
 
For å kunne inkarnere som en sjel på Jorden, behøver du en fysisk kropp. Akkurat lik dykkere som 
skal arbeide i vann, de trenger en dykkerdrakt. Sjelen din ville ikke kunne inkarnert på Jorden og 
derfor ikke løst sitt formål med inkarnasjonen, med mindre den tok opphold i en fysisk kropp.  
 
Med den fysiske kropp følger alt hva sjelen trenger for å løse sitt spirituelle formål, men der er en 
skyggeside. Livet på Jorden er en 3D eksistens hvor alt er mål opp i lengde, bredde og høyde. Den 
menneskelige kropp med sitt sanseapparat, sitt nervesystem og sin moderne hjerne, er innrettet 
for en grov fysisk virkelighet, ikke for et høyt frekventert og spirituelt spesialisert formål. I dette 
bilder vil sjelen både være hemmet og støttet av ego, den perfekt GPS for tur på Jorden som tung 
materie.  
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Sjelens utfordring 
Min far lærte meg «der hardt arbeid står vakt, holdes armod ute». Et klokt «Saying». Faktisk er 
det slik at det er hindringene som er dine viktigste læremestere. Du kan lære mer i motgang, enn 
i medgang, avhengig av at du reflekterer over dine handlingsmønstre som ikke fører frem og 
forsøker nye.  
 
Sjelens utfordring er også dens mulighet. Sjelen skal lære seg å leve med et dominant ego, omgå 
dette egoet og derigjennom fullføre sin spirituelle oppgave på Jorden. Sjelen fødes inn i en ego-
styrt kropp og skal lære seg å separere seg fra egoet gjennom en forening som disiplinerer det 
samme ego. Separasjonen er ingen forvisning eller ødeleggelse av egoet slik mange ser ut til å 
tro, prosessen er en handling av opplysning. Av Sufiene har jeg lært «Befriend your ego».  
 
Ditt Tillærte jeg og ditt Iboende jeg 
Hva er vårt «Tillærte jeg»? Hva er vårt «Iboende jeg»? Jeg skal forsøke å formidle mine 
forestillinger til deg. Inspirasjonen til å forstå mennesket som separert fra sitt iboende jeg, ble gitt 
meg da jeg leste tekster av den tibetanske historiske buddhistiske læreren Milarepa (død 1123). 
Vårt tillærte jeg er resultatet av den sanseskapte og sosialt tilpassede jeg. Sansene våre er 
reseptorer for en 3D verden og ytterst sjelden opplever mennesket den fysiske materiens 
åndelige dimensjon. Jeg blogger om de tre dimensjonene ved vår virkelighet, 3D, 4D og 5D. Ved å 
lese mine tekster vil du kunne danne deg et bilde av hva jeg forstår med en verden i 4D og 5D.  
 
Ditt «Tillærte jeg» er Egoets jeg. Det «Jeg» du trenger for å kunne navigere i en 3D verden. 
 
I ditt indre venter et annet «Jeg», ditt Iboende jeg. Du kan forenes med ditt Iboende jeg, ved å 
oppløse ditt Tillærte jeg. Når du er i ditt Iboende jeg, har du inntatt en åndelig dimensjon ved 
livet hvor du følges av din «Våkne mester». Du oppløser ditt Tillærte jeg ved å transformere 
grensene for en verden som begrenser deg. Når du overskrider begrensningene i en sanseskapt 
og sosialt tillært verden, og opplever formenes idéverden og ser deres årsakssammenhengende 
eksistens, fornemmer du materiens åndelige dimensjon. Du er forent med ditt Iboende jeg og du 
veiledes av din Våkne mester, den opplyste dimensjonen ved all materie. Ved å innta ditt Iboende 
jeg, lever du livet slik du er bestemt for, i en spirituell dimensjon. Du lever ditt livsformål og er ditt 
livsformål. Livet ditt føres fra et spirituelt indre til et fysisk ytre.  
 
Når du er En og Ikke to 
Et av livets formål er å forenes med ditt Iboende jeg, et annet er å leve formålet ut i handling. 
Prosessen hvor dette skjer, er en innvielsesvei du selv må oppsøke og åpenbare. Separasjonen er 
både en fysisk nødvendighet og en spirituell utfordring. Du vil trenge ditt Tillærte jeg for livets 
fysiske navigasjon. Ditt Iboende jeg skal åpnes og romme ditt Tillærte jeg, slik at du kan bli ett 
med den åndelige verden. Dette er hva livet som oppstigningsvei handler om.  
 
Finnes en vei frem til mitt Iboende jeg? Ja, er mitt svar. Du vil finne mange veier. Mysteriene, de 
store religiøse fortellingene og mange utviklingsprogrammer, kan hjelpe deg til å finne din vei. 
Om du studerer mine tekster, finner du en vei jeg gjerne gir videre til den som spør meg.  
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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. 
 
 
Jon 
 
 
 

 


