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Min mening
Er dere riktig kloke?
Den rødgrønne regjeringen begynner etter
hvert å bli et mareritt. Den ene vanvittige ideen
etter den andre fremmes,
og forsøkes gjennomført.
Nå skal der visstnok forsøkes godkjent at dommere kan bruke muslimske hodeplagg.

Der degges så mye med muslimene nå at
jeg frykter vi har et muslimsk samfunn – skapt
av de rødgrønne
– innen 10-15 år!
Og så har vi siste
nytt: Pensjonister
som er bosatt i utlandet, skal betale 15

Slike syke ideer kan
bare komme fra en
sosialistisk regjering.

prosent skatt til Norge – selv om de betaler
skatt til landet de bor!
Slike syke ideer kan bare komme fra en
sosialistisk regjering. Pensjonistene skal forfølges, ribbes, angripes! Man øyner en god
porsjon misunnelse over at disse fornuftige
pensjonistene som har forlatt Olalandet, har
bosatt seg i et friere og mer menneskevennlig

samfunn – enten de har bosatt seg i Florida
eller Spania!
Det må være tillatt å spørre de rødgrønne:
Er dere riktig kloke??? Der er bare ett svar
– og det er IKKE «ja»!
Fri og bevare oss for flere år med disse
rødgrønne nautene!

● W. Høsteland

I dag feirer hinduene Shivaratrifestivalen. Her skal blant annet menn bevise at de er hellige. Det skjer på
imponerende og sjokkerende måter, skriver TERJE ØSTIGÅRD.

Guder gjør det umulige
og umenneskelige
DET ER FLERE myter om

opphavet til Shivaratrifestivalen.
Ifølge en myte er det bryllupsda
gen til Shiva og konen Parvati. I
en annen myte manifesterte Shi
va seg på jorden i form av lingaen
denne natten. For Shivatilbedere
er Shivaratri som julaften for
kristne, men en pilegrimsreise
til et av de helligste templene har
større kosmiske konsekvenser for
hinduene. Mange hinduer tror at
hvis de ærbødig og hengivende
tilber Shiva på Shivaratri, så blir
de renset for synd og unngår å
bli reinkarnert igjen og dermed
kommer til himmelen.
Sjelen er udødelig, men krop
pen er forgjengelig og følgelig
dødelig. I hinduismen tar sjelen
bolig i en ny kropp ved døden
i henhold til hva en person har
gjort av syndige og religiøse
handlinger, og tradisjonelt sett
skal alle hinduer bli reinkarnert
8,4 millioner ganger. Målet er å
komme ut av denne syklusen av
død og gjenfødsel for å leve evig
i himmelen. Den enkleste måten
å sikre en slik eksistens etter sin
død er å bli en sadhu – en hellig
mann.

FALLOS-LØFT: Naga (naken) sadhu
løfter med «den ellevte fingeren».
FOTO: TERJE ØSTIGÅRD.

dødelig, ikke sjelen. Ved å gjøre
det umulige med sin kropp bevi
ser de at de er mer enn vanlige
mennesker: de er hellige. De har
vunnet over kroppens forgjenge
lighet, og dermed kan sjelen leve
evig i en kommende eksistens
hvor den ikke blir reinkarnert i
en ny og dødelig kropp.
Hvis hellige menn gir etter for
smerte, så har de gitt etter for
det materielle og det forgjengeli
ge. Dermed har de bevist at de er
som vanlige dødelige siden det
evige ikke kan være forgjengelig.
Dette får i praksis ulike uttrykk.
Å gå på glødende kull er vanlig
blant hellige menn. Noen spiser
ikke fast føde på 10-20 år. Og selv
for vanlige hinduer er noe av det
FOLKSOMT: Hellige menn på tempelområdet, Pashupatinath tempelet i Katmandu, Nepal.
mest sjokkerende og imponerende
FOTO: TERJE ØSTIGÅRD
(?) de hellige mennene som løfter
lige menn» fordi de kan sove i templene. gratis medisinklinikker hvor leger har med «den ellevte fingeren» – fallosen. I
IDEELT SETT skal alle hinduer vie sine
Dessuten er det ikke nok å si at man er behandlet syke, så har mange foretruk de mest ekstreme tilfellene kan opptil 100
siste år av livet til å forberede sin egen
kilo bli løftet foran et mer eller mindre
hellig: Det må bevises.
ket å bli helbredet av hellige menn.
død slik at de ikke blir reinkarnert igjen.
Hinduismen skiller seg ikke ut fra and
Den vanligste måten hellige menn bevi skrekkslagent publikum.
De forbereder seg på å bli guddommer.
re religioner i så måte selv om virkemidle ser at de er guddommelige og laget av noe
Hellige menn er vandrende asketer som
ne til tider er sterkere. Det er i hovedsak annet enn dødelige mennesker er å over MEN DET beviser en ting. De kan gjø
har forlatt familien sin, gitt opp det verds
to måter profeter beviser at de er hellige skride sin egen kropp. Dette reflekterer re noe som ikke vi kan. De er laget av
lige livet og lever kun for religionen. For
eller guddommelige: enten ved å gjøre det grunntanken at det er kroppen som er noe annet enn oss andre dødelige. De har
Shivatilbedere er Shivaratri spesielt viktig,
umulige eller å helbrede. Jesus gikk på
opphevet kroppens begrensninger. De er
og det er på denne festivalen de aller hel
vannet og helbredet syke, og i karismatis
fri fra kroppens fengsel. De er udødelige
ligste og mest ekstreme kommer.
ke kristenbevegelser er nettopp helbredel
– de blir ikke født på ny. De er guder og
På det sub-indiske kontinentet er det
sene bevis på den guddommelige kraften
de er evige.
flere millioner hellige menn. Dette gjør
pastorene besitter.
Og prinsipielt sett er det ingen forskjell
det vanskelig å skille de virkelige profete
mellom Jesus som gikk på vannet og hel
ne fra sjarlatanene, og mange uteliggere,
lige menn som går på ild. Hvis noen av
narkomane og fattige lever også som «hel FLERE AV DE hellige mennene på Shi
de hellige mennene virkelig er guder, så
varatrifestivalen helbreder vanlige folk.
beviser de det på Shivaratrifestivalen.
Til tross for at det ofte har vært satt opp post.doc v/Unifob Global, Universitetet i Bergen
Og da blir de tilbedt som levende guder,
tross alt – det er forskjell på mennesker
og guder.

TERJE
ØSTIGÅRD

Statsministeren

Fakta
SHIVA

■ Shivaratrifestivalen er i år 23. februar.
Dette er den viktigste Shivafestivalen.
■ Shiva er en av de tre store gudene i
hinduismen.
■ Shiva er ødeleggeren, men også
guden som skaper nytt liv.
■ Hundretusenvis av hellige menn val
farter til de store templene.
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