HELVEDERNE I BUDDHISMEN

Jeg bevæger mig nu ind i et farvand og emne, der kan være yderst kontroversielt. Efter nu -faktisk i
disse dage – 15 års permanent ophold her i kongeriget, oplever jeg en tiltagende mediastyret
kampagne i forbindelsen med kampen om magten. Buddhismen bruges som et kontrollerende
politisk instrument og da mange indbyggere her i landet er produceret af andre råvarer, end dem vi
bruger i Vesten, er de nemme at manipulere og siden deres første sekund i den gådefulde, asiatiske
verden er de vænnet til, at sandhed og realia er grimme begreber, som kun de slemme udlændige
bruger, medens løgne, hjernevask og indoktrinering trives baseret på den dårligste uddannelse i hele
Asien. Sorry about that one.
Den styrende magt i landet kontrollerer muligvis/sandsynligvis 80 % af samtlige media, herunder en
af de mest sete TV programmer, der hedder DMC, og den kører 24/7 og viser indslag, som jeg nu skal
beskrive nærmere. Senere mere om kanalens bagmænd, hvis jeg tør, for denne kanal ejes og styres
af en lille, men yderst magtfuld gruppe personer, der hensynsløst både tilstræber at holde Thais i
dummeskolen, men få dem til at betale for den indoktrinerende ”undervisning” og de indkomne
midler anvendes til investeringer, f.eks. i fast ejendom.
Programindslagene har til formål at få seerne til at komme til landets største, flotteste og dyreste
tempel for at deltage i et kursus, så de kan frigøre sig fra de negative virkninger af forfædres og egne
synder, at kurset naturligvis koster penge og at templet forventer yderligere ”gaver” præsenteres
klart fra starten. I den katolske kirke hed det at købe aflad (afladsbreve) dem kender vi alle sammen.
Jo flere penge, jo flere såkaldte ”Meritter” i karakterbogen og salgs- og marketingmetoderne er
uhyggelige, én af dem, jeg nu beskriver sigter mod at henlede opmærksomheden på, hvad der
venter en stakkels synder, der ikke har overholdt Buddhas og den styrende elites mange bud.
Jeg beskriver først programmet på min sædvanlige ironiske facon, for jeg ved ikke om jeg skal le eller
græde, læs nærmere her og se senere via mit link et relevant album på Picasa, om hvorfor;
På Pali hedder helvedet NARAKAS og ved din død stilles du for en domstol, der tjekker dine
medbragte referencer, anbefalinger og disse sammenholdes med det antal point, du har i
venteværelsets avancerede computersystem, lavet på bestilling af verdens førende eksperter, den
ene sikkert Bill Gates, den anden uden tvivl en af de godt 12.000 Buddhader, der har været i omløb
sammen med de andre kloge og som takket været sine mange genkomster og efteruddannelser er
blevet verdens bedste IT ekspert.
I dette system tjekkes dine samlede points, der kan optjenes ved at føre en tilværelse baseret på
Buddhas instruktioner, aldrig har slået din svigermor og har givet tonsvis af pengegaver til
templerne, men uden at du har blandet dig i, hvordan de er blevet brugt. F.eks. at du ikke
protesterer, når dine gaver, der er beregnet til at hjælpe nødstedte i samfundet, bruges til at bygge
en luksusvilla til templets adm. direktør og til indkøb af spritnye Mercedes, BMW eller Audi biler
med privatchauffør.
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Dine papirers samlede pointværdi udløser en billet til en sofaplads i himlen, hvis du har overholdt
alle de beskrevne regler, men det sker jo, at en aspirant har flere optjente points, end de nødvendige
for at få billetten til alle herlighederne og derfor er systemet sådan indrettet, at de overskydende
automatisk overføres til dine nærmeste, hvilket sker, ikke som vi skulle tro det ved hjælp af deres
CPR nummer, men fordelt på det antal gange, den pågældende har skiftet navn i løbet af sin
tilværelse. I himlens administrationskontor sidder der en række IT eksperter, der ved hjælp af
specielle chips, der inkorporeres sammen med din første hjernevask, styrer det hele uanset, hvor
mange gange du skifter navn for at sløre dine triste handlinger. CIA er lidt misundelige, men de er jo
ikke Buddhister og ikke på samme korruptionsniveau og fatter ikke sammenhængen mellem de mest
korrupte personer i denne verdensdel og deres tro, men de fatter at alle muslimer er terrorister. OK
de er jo også bare dumme, disse folk fra vesten.
Nå, nu har vi en ansøger i venteværelset, han hedder Khun Fing Fung Fang, der både har røget 10
cigaretter om dagen, drukket en flaske whisky om måneden, spillet hasard og to gange haft lidt mere
end almindelig Thai massage. Føj for en led fyr, der er store minus i karakterbogen. Men der er lige
et par plusser, han har jo givet 100.000 THB samlet i donationer til os, skal vi ikke lige godskrive ham
dem?
Men det samlede resultat, pu ha, det ser spilme ikke godt ud, så nu skal vi have fat i vort avancerede
computersystem, for selv om vi i dommerpanelet er næsten helt oppe i graderne, kun 1 skridt fra
den gyldne stol fra den store mester med hjernen over alle hjerner (men ham forstyrrer vi ikke med
trivielle regnestykker, han har andre opgaver nok, han flyver nemlig rundt mellem kloderne og pisser
sit territorium af, så ingen skal kunne sige, at her var han aldrig), så næste opgave er nem; indtast
chippen og antal point og vent, så kommer resultatet straks.
Det tager lige et millisekund, så er vi klar Khun Fing Fung Fang.
Medens du venter, kan du kaste et blik på vore plakater i venteværelset, de er mest som en
opmuntring, så venligst betragt dem som sådan, Kop Khun Krap.

Hvis du er rigtig heldig, kan du måske
komme opad!
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Men de fleste er ikke så heldige, se bare her; det er ikke lige det, jeg havde tænkt mig!
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Det er nok bedst at være forberedt, har du i
øvrigt den nye model i lommeregner med?

Nu skal vi nemlig til at regne

Nå ikke, pyt vi regner for dig.
NARAKS er iflg. deres bøger inddelt således;
FÆNGSLER, der er inddelt i kolde og varme grupper.
Der er 8 såkaldte KOLDE, der er til dem med små lovovertrædelser og mindre minus i pointbogen.
Det laveste eller første niveau indebærer et ophold, hvis længde beregnes således; Man tager en
pose med 100 kilo sesamfrø. For hvert 100 år tages eet frø ud og når posen er tom, slippes du ud af
dit fængsel.
For hvert af de næste 7 trin, bliver det straks værre, for her skal straffen, altså antal år, man skal
tilbringe i fængslet ganges med 20 fra det foregående trin!
Hvem kan lige beregne antal år for trin 8?
Disse ophold i de kolde fængsler (jeg skal skåne jer for beskrivelserne) er beregnet for de milde
syndere, et enkelt sidespring, for meget onani, læste i playboy og gik over for grønt ved en
fodgængerovergang. Det er antydet mellem de mange budskaber at disse 8 klasser er forbeholdt
regeringsmedlemmer, de øverste i etaterne ikke mindst politiet samt alle væbnede styrker plus
andre offentlige ansatte med fuld og ukontrolleret adgang til korruption, for det er nemlig for det
meste dem, der har råd til at give store pengegaver til templerne mod til gengæld at få
syndsforladelse. Åh jo, jeg glemte da de store forretningsmænd, der ofte med baggrund i politi eller
militær har ribbet landet for milliarder, men heldigvis kom jeg da i tanke om dem.
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DE SLEMME FÆNGSLER ER HER
De kaldes de VARME og dem er der også 8 af.
Laveste trin udlæser et ophold, der i menneskeår beregnes således; 1,62 x 10 i 12 potens, maksimum
trin 8 udløser en straf på 3,39 738 624 x 10 i 18. potens, resultatet er i antal menneskeår.
Disse 8 er til dem, der ikke helt havde råd til at give store donationer til templerne, for deres
beskedne indkomst bruges til at opretholde tilværelsen og kæmpe for at komme op på den sociale
rangstige, der her i landet udtrykkes i antal point, smart ikke sandt?
En simpel arbejder har 5, en primitiv bonde uden eget land 25, én med egen jord 50 og med ekstra
50 for hver Rai, han har. Almindelig offentlig ansat 500, jo højere grad jo flere, altså en alm.
politimand starter med 500 men for hver forfremmelse adderes 500 og ender han højt er han oppe i
10.000 klassen. De helt store har 50.000 og overgås kun af, nå ja det er ham, der…
Disse social points tillægges i den tidligere omtalte ”karakter/pointbog” og dermed er det klart, at de
slemme helveder for det meste venter dem, der er på samfundets laveste trin. Hugo, det er sgu
smart, hvorfor bruger vi ikke det i Danmark?
Hvis I læser beskrivelserne vil I ikke tro det. Jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg for knapt 2 år
siden så et af de mest sete TV programmer her i landet, nemlig DMC TV kanal, der ejes af den største
og mest magtfulde Buddhistiske organisation, der hedder Dhammakaya bevægelsen. Kanalen kører
24/7 og starter om morgenen med at fortælle de små børn, at de skal meditere og bede deres
forældre om at tage dem med til det store tempel, så de kan give merits til Buddha og sådan kører
den med indoktrinering og hjernevask.
Det er ikke alene gruopvækkende, det er direkte afskyeligt. På mit Picasa album ligger der en lille
fotoserie af billeder taget med mit kamera af klip fra deres TV kanal. Der er mange udsendelser med
engelske undertekster.

Det der sker, er i grove træk
følgende;
Den øverste munk sidder med et
brev eller en E-mail fra en Thai
person, der fortæller at hun har
problemer med f.eks. at sove eller
konstant har hovedpine.
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Munken har været inde i den store database, der indeholder alle data over Thai buddhister, der har
levet her siden Buddhas fødsel nu for 2,554 år siden. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor mange
personer, der er i databasen, men jeg tror det er en hel del, nå pyt en uvæsentlig detalje, Buddhas
administration har styr på det.
Ved at se på damens families fortid kan han oplyse hende om, at hendes bedsteforældre overtrådte
nogle regler, druk, tobak eller spil, da de var på denne jord og at de derfor befinder sig på et
nærmere beskrevet trin i et af de 16 helveder.
Men fortvivl ikke; dette tempel har et tilbud til dig. Deltag i et kommende kursus, koster kun 5.000
eller 10.000 THB og vi hjælper dig til at sove bedre eller fjerner din hovedpine og jo flere penge du
giver, jo hurtigere kan vi afkorte smerterne for dine syndige bedsteforældre.
Ved at se på album som jeg har tekstet, vil dette illustrere bedre end mange ord, hvad der sker.
Vi er i 2011 og i år har regeringen lukket mere end 200.000 hjemmesider, der er kritiske overfor det
af skruppelløse og korrupte styrede samfund.
Til gengæld har man nu etableret en ekstra TV kanal, der passende hedder ”MIRACLES”, der på
tilsvarende vis fylder Thais med løgnehistorier og indoktrinering, så den er nu passende blevet det
nye slogan som turistindustrien skal anvende i stedet for AMAZING THAILAND.
Jeg skrev i indledningen, at jeg sejler ud i et farligt farvand.
Skal man bare sidde og se på, hvordan personer, der kunne have en anden tilværelse med et mere
nuanceret indhold, være ofre for de groveste manipulationer, der kun har eet formål; at styre dem
ved hjælp af metoder, som vi i Vesten straffer folk for?
Det er i stigende grad vanskeligt at opholde sig i et samfund, hvor man ikke kan give udtryk for sine
meninger eller skrive eller tale om fakta, der går mod de mange løgne, hvor det er en kortlæser,
munk eller clairvoyant person, der lægger rammerne for din tilværelse.
Jeg er fuldt opmærksom på den virkning disse fænomener har på de fleste Thais. Jeg er også klar
over, at man skal tage dem alvorligt, for det gør de. Problemet for mange udlændinge er, at nu er
også kritiske opfattelser af landets religion eller rettere filosofi at sidestille med at kritisere eller blot
kommentere landets øverste familie, hvilket nu medfører meget alvorlige konsekvenser også for de
lokale.
Forleden blev en Thai på 61, der ikke er ekspert i at sende SMS, sendt 20 år i fængsel for at have
sendt 4 kritiske SMS til en højtstående person i kongens administration. Hans mobil var til reparation
og han aner ikke, hvordan man sender en SMS. Nu hives han frem på alle TV stationer og de lokale
aviser som et skræk og advarselseksempel, medens landets elite stjæler millioner af kroner fra
samfundet, hver dag, hele året. Den gamle ryger i det varmeste helvede, de andre direkte til
Nirvana. Velbekomme!
Link til helvedes beskrivelser er her http://en.wikipedia.org/wiki/Naraka_(Buddhism)

6

