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OM Å UTTRYKKE ET SELVBILDE OG HVORFOR DETTE ER VANSKELIG FOR MEG – TEMA FOR UKE 
44-2018  
 
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/.  
 
 
I en serie tekster vil jeg belyse sider ved å være i relasjon til andre og hvor nettopp dette er 
vanskelig. Mitt motiv er å belyse hvordan du kan søke en spirituell utvikling for livet ditt på tross 
av ferdigheter du synes du mangler. I serien velger jeg å bruke meg selv som eksempel. Ved å 
være personlig gjør jeg kanskje lesingen nær og ekte? 
 
Teksten forrige uke var viet vanskelighetene med å være i relasjon til andre og hvordan jeg har 
lært å leve med mangelen i et forsøk på utvikle mitt spirituelle liv.  
 
Du finner min blogg på www.jonmostad.com og hver fredag klokken 1700 poster jeg tekst for 
uken som kommer. På Instagram deler jeg daglige Quotes og Captions hvor temaet utdypes - følg 
meg gjerne på @mostadjon.  
 
Hva er en relasjon? 
Ved en anledning skulle jeg undervise 40 kvinnelige frisører i kommunikasjon. Deres ønske var å 
snakke sine kunder til gode opplevelser. Jeg var universitetslærer på den tiden og gikk 
systematisk frem. Først tenkte jeg at jeg ville bringe klarhet i begrepet «relasjon». Der sto jeg - 
mann i boots og skinnjakke, foran meg 40 eventyrlig glade og inspirerte kvinner! Jeg starter 
forklaringen med å vise til hvorledes en elektrisk ledning er en relasjon mellom to stikkontakter 
på en vegg. Den var kvinnene med på. Så går det galt for meg: jeg henvender meg til en av 
kvinnene på første benk og sier «alt med relasjoner er vanskelig ettersom relasjoner mellom 
mennesker er usynlige … som for eksempel mellom deg om meg, jeg kan ikke se noen 
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relasjon….», hvorpå den smarte kvinnen svarer kjapt « - det er slettes ikke så merkelig, du er ikke 
typen min» Stor latter!  
 
Jeg nyter denne historien. Hun vippet meg helt av pinnen og jeg fortjente det sikkert. Hun gav 
meg en gave, en god historie å fortelle videre.  
 
Vi er minst to om en relasjon 
Relasjoner er usynlige og samtidig er de virkelige. I en relasjon mellom to eller fler, overføres 
energi. Ord, forestillingsbilder og følelser, transporteres i en relasjon. Sannsynligheten for at vi 
forstår hverandres budskap er minimal og derfor går også det meste galt. For meg er 
kommunikasjon i relasjoner særlig vanskelig ettersom jeg tidlig i livet mitt lærte at jeg ikke kunne 
ha tillit i relasjonen, den førte alltid til avvisning. Dette er mitt personlige budskap i forrige ukes 
blogg.  
 
Ved å ikke være i relasjon unngikk jeg avvisning og opplevelsen av å bli forlatt, men hva mistet 
jeg? 
 
Overlatt til meg selv 
Overlatt til meg selv valgte jeg i en alder av 13 år å gå videre i mitt eget liv. Relasjoner som skulle 
hegnet om meg, lært meg hva jeg kunne trenge og gitt meg nødvendige utfordringer for å 
forberede meg for livet, manglet. Uten støtte fra relasjoner jeg kjente tillit og nærhet til, var jeg 
overlatt til meg selv. Fortsatt kjenner jeg livet slik.  
 
Løsningen ble at jeg utviklet en dialog med meg selv, jeg tok ansvar for min egen oppdragelse. I 
opposisjon til omgivelser jeg ikke kunne stole på, var jeg nødt til å finne veien frem til et voksent 
liv. Utfordringene mine var at ingen lyttet, ingen stilte spørsmål inn til mine interesser eller inn til 
min uvitenhet. I et slikt tomrom, nærmest «lost in space», ble veien vist meg og hjelpere kom til 
meg. Den delen av historien følger senere.  
 
Hvorfor er det vanskelig for meg å uttrykke meg selv?  
I et liv hvor du befinner deg uten relasjoner du kan ha tillit til, vil du mest sannsynlig påføres et 
sår. Jeg opplevde såret og forsøkte etter beste evne å hele meg selv. En av mine hjelpere var 
sjaman. Hun fortalte meg om sjeletap og sjelehenting, og bidro til at mitt sår fikk et bilde og lov til 
å gro.  
 
Følgen av å stå i et liv «tomt» for relasjoner, ble at jeg i alt for mange år, sto uten et indre 
selvbilde jeg kunne bygge livet på. Hvem «er jeg»? Hva er «hensikten» med meg? Løsningen ble å 
bygge selvtillit. Du kan gjerne ha en sterk selvtillit samtidig som du mangler et fungerende 
selvbilde. Psykologene kan sikkert forklare dette.  Resultatet ble at jeg fungerte godt «utad» men 
sviktet «innad». Når det kommer til situasjoner hvor jeg skal være tydelig «i meg selv og for meg 
selv», så mangler jeg kompetanse. Kombinert med manglende tillit til relasjoner, ble livet sorgfullt 
og vanskelig.   
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I dag kjenner jeg at livet er helt, samtidig som jeg kan se mine arr og kjenne mine underliggende 
sår. Jeg lærte å beskytte meg selv med en fremgangsmåte som ikke er feilfri men som er optimal. 
I dag aksepterer jeg mine feil og mangler og velger å gå videre som jeg er. Jeg vet også at jeg kan 
søke et spirituelt liv selv om jeg er ufullstendig.  
 
Mitt uperfekte jeg 
Om du leser min tekst og kjenner deg igjen; du mangler tillit til dine relasjoner og du synes det er 
vanskelig å uttrykke hvem du selv er, så er du ikke alene. Den spirituelle diskursen snakker om å 
være «hel», «ren» og om å bli «opplyst». Krav og forventninger til det «perfekte» ser ut til å være 
like dominant i den spirituelle som i den materielle verden. Jeg vil bare ikke være med på den 
reisen.  
 
Spiritualitet handler om å åpne seg for en større sanseverden enn den 3D verden vi mennesker 
ser som virkelig. Den spirituelle verden er uendelig mye større og har uendelige dypere lag. 
Selvsagt kan du oppnå den høyeste form for opplysning og bli en avatar i ditt eget liv, på tross av 
de mangler du måtte ha. Oppnår du å bli større enn dine sår slik at du heler sårene og ikke er 
sårene, er veien åpen for et spirituelt liv. Mørket skal opplyses, ikke forvises.  
 
Velkommen til mitt uperfekte jeg. Så er vi fler. Den blinde får støtte den halte. 
 
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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