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SJELENS TRE ANSIKTER – TEMA FOR UKE 39-2018 
 
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/.  
 
 
Har sjelen et ansikt? Tittelen på min tekst denne uke, indikerer et JA.  
 
For deg som følger meg, vet du at jeg poster en ukentlig tekst hver fredag klokken 1700 
europeisk tid. I tekstene mine er jeg særlig fokusert på nødvendigheten av at mennesket er aktiv i 
sin egen evolusjon og tar ansvar for å åpne seg for en utvidet bevissthet. Hvert menneske er født 
som et magisk barn og har alt i seg for å bli en gigant i eget liv.  
 
I hva jeg skriver har jeg et spirituelt formål. Jeg er ikke opptatt av religiøse spørsmål, heller ikke 
paranormale. Derimot kan jeg peke mot de store religionene og låne perspektiver fra den 
paranormale forståelsen. Jeg er heller ikke dokumentert vitenskapelig, men også her låner jeg 
kunnskap og resultater fra såvel naturvitenskap som åndsvitenskap. Du kan betrakte meg som en 
«motivational speaker» som er glad i å skrive.  
 
Mine tekster poster ukentlig på fredag, på min blogg www.jonmostad.com og deles videre til 
Facebook. Hver dag utdyper jeg mine tekster med Quotes og Captions på Instagram 
@mostadjon. Du kan abonnere på mine blogger og følge meg på Instagram, fritt og uten 
forpliktelser.  
 
Så til ukens tekst. 
 
 
 

 

 
 

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

 
 
 

Velkommen til mine nordiske versjoner av bloggen  
www.jonmostad.com  
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Har sjelen et ansikt? 
 
Jeg hadde nok ikke stilt spørsmålet om svaret var NEI, det har du allerede gjennomskuet. Jeg 
kjenner stor glede og frihet i livet mitt ved å kunne si at «Ja, min venn, sjelen har et ansikt og ikke 
to sjeler er like».  
 
Let og du skal finne, bank på og det skal bli lukket opp for deg 
Du er en sjel som har tatt opphold i en kropp og du er unik. Men-, vil du kanskje si, hva er så en 
sjel? Så vil jeg si til deg: søk din egen viten om sjelens mysterie. Den visdommen er gjemt for oss. 
I din helt egen prosess kan du avdekke mysteriet om sjelen og skape din fortelling. I mine tekster 
finner du flere ledetråder.  
 
Ego og Sjel 
For deg som søker oppvåkning til en større innsikt i livets mysterier, kan en nøkkel være å se på 
forholdet mellom ego og sjel. Mennesket som kropp er perfekt tilpasset en 3D (dimensjonal) 
verden. Virkeligheten fremstår i lengde, bredde og høyde. Sanseapparat og nervesystem makter 
normalt godt å manøvrere kroppene våre i en 3D virkelighet. Vår genetiske, sanseskapte og 
erfaringsbaserte sinn fører oss normalt trygt gjennom den fysiske hverdagens ulike utfordringer. 
Denne evnen til å finne ut av en 3D og fysisk virkelighet, er forårsaket av vårt velfungerende ego. 
alt dette er vel og bra, for en 3D fysisk virkelighet.  
 
Du lever ikke kun et fysisk liv i en 3D virkelighet. Du er først og fremst en sjel som skal 
gjennomføre en spirituell oppdagelsesreise og denne reisen har tre formål. Hvilke tre formål? 
Igjen viser jeg deg til mine tekster. Nettopp leteprosessen og dine egne refleksjoner er viktige for 
deg som søker å lære mysteriet å kjenne. Den ene av de tre formål, er å utvikle den sjelen du er. 
Dette skjer gjennom en uendelig lang tidsreise i form av inkarnasjoner. Allerede at du er en sjel 
forteller meg at du har reist langt og har kommet langt. For å utvikle din sjel, skal du kjenne dens 
ansikt.  
 
Kontradiksjonen ego versus sjel 
Ego styrer ditt 3D fysiske liv. Sjelen søker adgang til den fysiske virkeligheten men i en høyere 
bevissthetsform jeg kaller 4D og 5D. I tekstene mine kan du lese om disse bevissthetsnivåene. 
Ego er en sterk kraft. Den må være en sterk kraft for å navigere oss gjennom den fysiske 
virkeligheten. Sjelen er en langt mer finstemt og en høyere vibrant kraft, den skal søke å realisere 
vårt spirituelle formål i en grov fysisk virkelighet. For at sjelen skal realisere sitt spirituelle formål, 
skal den passere forbi egoet. Her oppstår hos de fleste en motsetning. Kontradiksjonen mellom 
ego og sjel kan smerte oss. Derfor sier jeg «Når kroppen smerter, snakker sjelen».  
 
Mysteriet 
Sjelens oppgave er å stige ned i stoff, det vil si skaffe seg erfaringer fra den 3D fysiske 
virkeligheten som våre kropper opplever. Ved slutten av livet er sjelens oppgave å stige opp til 
ånd, det vil si tilbake til sitt utgangspunkt, sin base om du vil. Jeg kaller sjelens nedstigning i stoff 
for «invokasjon» og oppstigning til ånd for «evokasjon». Du kan lese en egen blogg om dette 
bildet.  
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For at sjelen skal kunne oppholde seg i en 3D fysisk virkelighet, behøver den en kropp og denne 
kroppen er styrt av sitt ego. For at sjelen skal stige opp til ånd, trenger den en kraft som er 
sterkere en den gravitasjonen som holder all fysisk materie samlet. Sjelen skal kunne løfte seg 
selv ut av gravitasjonens stengsel. Dette visste oldtidens vise kvinner og menn. Gjennom 
innvielser fikk de utvalgte gradvis innsikt i den hemmelige kosmologi og mysterielære. Oldtidens 
prestinner og prester, var vitenskapelig og deres «religion» var en gjemt og glemt vitenskap vi i 
dag kan se spor etter i symboler, bygg og mytiske fortellinger.  
 
De tre ansikter 
Sjelen løftes ut av en grov stofflighet tilbake til en finere vibrant opplyst spiritualitet, av en kraft 
som handler gjennom ikke-handling. De fleste som kjenner min fortelling fra bøker og blogger, 
synes min fortelling er abstrakt og vanskelig å begripe. Se på naturen. Et tre vokser ikke fra sine 
røtter, men fra spissen av sitt ytterste blad der det berører solens stråler i den omgivende luft. 
Slik er det også med sjelen. Den løftes av en kraft oldtidens innvidde matematikere kjente fra den 
hemmelige lære og som de store religionene (Jødedom, Kristendom og Islam), omtaler som den 
«Treenige Gud». Gud som universets skapende og transcendentale kraft, er tre og samtidig én. 
Den treenige kraften som skapte og skaper universet, er en naturlov som virker i menneskets sjel.  
 
Den spirituelle matematikk 
Matematikken slik den ble levert menneskene av en sivilisasjon vi i dag ikke kjenner annet enn 
gjennom mytene og de sporene den etterlot i oldtidens store vitenskapskulturer, kjente denne 
kraften og beskrev den. Du kjenner Pytagoras? Matematiker og mystiker. Han som formulerte 
den note- og tonelære som ligger til grunn for all vår musikk i dag. Pytagoras var innviet i den 
hemmelige kosmologi og førte den videre til sine elever, gjennom innvielser i sin mysterieskole i 
Hellas. I matematikken i dag finner du begrepet Delta - tegnet som en pyramide. Tegnet har 
funksjonen som en differensaloperatør som settes inn i ligninger for å skape en utligning som 
ellers ikke var mulig. Pytagoras pyramide er det greske alfabetets fjerde bokstav - D for delta. 
Hvorfor Pytagoras valgte alfabetets fjerde bokstav som hemmelig symbol på sin viten, har en 
mytisk forklaring og den avslører jeg ikke her og nå.  
 
Delta har jeg valgt å knytte som forklaring på den naturkraften som bringer sjelen tilbake til 
ånden ved å frigjøre sjelen fra stoffets gravitasjon. Den individuelle sjel stiger tilbake til Ånd ved å 
forene tre krefter og hver kraft er et ansikt. Derfor Sjelens tre ansikter, din individuelle og 
spirituelle skapende kraft gjennom livet.  
 
Alle individuelle sjeler har tre ansikter, men ingen er like. Hvert menneske som sjel er unikt.  
 
Hvordan finner du sjelens tre ansikter? 
Du finner sjelens tre ansikter gjemt i din kropp. Du kan oppsøke, dekode og manifestere sjelens 
tre ansikter gjennom en prosess jeg kaller «Kroppens arkeologi». Sjelens fotspor og således et 
kart av dens oppsøkende reiser i den fysiske 3D verden, finnes i kroppen din. Ut fra kartene sjelen 
har etterlatt i kroppen din, kan vi vekke fortellingene som fører oss til sjelens tre ansikter og 
således til din spirituelle identitet.  
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Fortellingen om din spirituelle identitet er en av hovedportene til en ny selvinnsikt og utvidet 
bevissthet. Herfra kan du ta del i din evolusjon og forenes med den store indre deg.  
 
Oppsummerende ord 
Mysteriet om deg er gjemt i deg. Du kan oppsøke mysteriet ved å finne nøkkelen til visdommen, 
ved å gå veien og gjennom de valg du tar. Du kan spørre ditt fantastiske intellekt som domineres 
av ditt ego og du får de betingede svar. Du kan spørre kroppens fenomenologiske minner om 
sjelens reiser, sjelen svarer og du får den høyere viten om ditt liv.  
 
Følg med i tekster som kommer og legg puslespillet om ditt spirituelle liv.  
 
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. 
 
 

 

 


