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Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>  

 
Fwd: Resumé af 5 år i Helvede: I var Helvedes System, som MISFORSTOD og TERRORISEREDE 
mig! 

 
Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>  9. maj 2014 kl. 16.05  
Til: John Knudsen <Lona.dragholm@get2net.dk>, John Knudsen <John.knudsen1@gmail.com>, 
sdr@socialstyrelsen.dk, Hans Laugesen <Hans.laugesen@mail.dk>, Niklas Laugesen <niklaslaugesen@gmail.com>, 
info@helyoga.dk, Betina Knudsen <mail@betinaknudsen.dk>, Mette Boye <MetteBoyemail@gmail.com>, Niklas 
Laugesen <nl@napp.dk>, tradplumpudco@netc.net.au, info@alpinevalleysfinefoods.com.au, kim@skinnerup.dk, Bo 
Andresen <bo.andresen@dahlberg.dk>, rene.petersen@danskebank.dk, René Bachmann Petersen 
<rene.petersen@danskebank.se>, Inge Hansen <inge.hansen@rymarksvaenget.dk>, Jack Poulsen 
<jupster@hotmail.com>, John Kjaer <fuggisan@gmail.com>, John Verner Kjær <johkja@ks.kk.dk>, Ricki Dyreborg 
<vip.cosmolimo@gmail.com>, D152951@dadlnet.dk 

Kære alle, 
  
Hermed videresender jeg til udvalgte få min mail nedenfor til ”Helvedes System” fra i går ikke 
for at trække langhalm på en gammel historie men ganske enkelt for at RÅBE de af jer op, som 
fortsat ikke forstår sandheden fuldt ud for at skabe endnu mere tro, som fortsat har betydning 
for det endelige resultat af mit arbejde.  
  
Vælger du at læse min mail nedenfor, bør du være i stand til at forstå, at det var ikke mig, der 
var ”tosset” eller ”urimeligt negativ” men ”Helvedes System”, som hermed også påvirkede jer 
negativt i forhold til mig. 
  
KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKER ER NØGLEN TIL FORSTÅELSE – dette er og har blot 
været mit budskab hele vejen, som ikke er nemt, når mine omgivelser ikke rigtigt gider/ønsker 
at kommunikere om "mine oplevelser" - læse, lytte og forstå - men så kan vi da bare gøre det i 
”hemmelighed” og lade som om, at denne mail heller ikke eksisterer, ikke? 
  
I må alle have det godt :-). 
  
Kærlig hilsen fra 
Stig 
 

 

Yoga Skolen <info@helyoga.dk>  10. maj 2014 kl. 11.16  
Til: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com> 

Kære Stig 
  
KOMMUNIKATION MELLEM MENNESKER ER NØGLEN TIL FORSTÅELSE  
Skriver du….. 
  
Jeg har forsøgt at læse ned gennem dine tusinder af linier. Men må opgive. Fordi der er for 
meget. Du kommunikerer godt, men du putter for meget "mad" på tallerkenen, og du tager 
alle or ud af munden på mig. Jeg orker ikke at kommunikere, når du bruger fladen til alle dine 
ord. 
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Så, hvis du gerne vil leve op til denne forståelse mellem mennesker, så giver jeg dig en 
mulighed: Skriv på 3 linier dit budskab, ikke mere end tre linier, og giv mig plads til at svare. 
Hvis du skriver mere end 3 , så gider jeg ikke. 
  
Hilsen 
Søren 

 

 
Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>  10. maj 2014 kl. 16.45  
Til: Yoga Skolen <info@helyoga.dk> 

Kære Søren,  
  
Du får her mit svar på niveau 1) Overskrift, niveau 2) Resumé, og niveau 3) Detaljeret indhold, 
som er sådan, at jeg skriver ALLE mine tekster, som bør være nemt at forstå, og så kan du selv 
vælge, hvilket niveau du ønsker at læse på. 
  
Niveau 1 - Overskrift 
  
FORKERT INDSTILLING gjorde det ”fuldstændigt umuligt” for dig/jer at læse og forstå min bog, 
selvom dette var en forudsætning for selve livets overlevelse! 
  
Niveau 2 - Resumé  
  
Jeg fremsendte i går min mail fra forleden til det ”officielle system” - “Helvedes System” (se 
nedenfor) – til familie og venner, og jeg modtog nedenstående svar fra Søren, som siger, at 
han ikke gider læse mig, fordi jeg skriver mere end tre linjer, og ja, dette var virkelig, hvad han 
skrev!!! Jeg svarede, at hans indstilling er MEGET FORKERT, fordi det kræver, at man 
læser/lytter ordentligt for at forstå ordentligt, ellers forstår man kun overfladisk, misforstår 
eller starter en ”diskussionsklub” om ens ”meninger” og ikke om ens ”viden”.  
  
Dette er sådan, at det var ”fuldstændigt umuligt” for folk at læse mig – på grund af FORKERT 
INDSTILLING - selvom, at det er enkelt, for det kræver blot, at man åbner min bog (på 12.000 
sider i alt via min hjemmeside), bladrer, og læser den ene side efter den anden, og man kan 
selv vælge om man vil læse niveau 1) Overskrifter, niveau 2) Resuméer, eller niveau 3) Det 
detaljerede indhold, men jo mere man læser, jo mere forstår man, som er dét, der skaber 
forståelse og TRO på mig, som er forudsætning for selve verdens og livets overlevelse, som 
blot var det, at alt dette handlede om! Lær fra videoen nedenfor om, hvordan man læser mig, 
og så BLOT GØR DET! 
  
Niveau 3 – Fuldstændigt indhold 
  
Tak for dit svar, som vidner om i hvert fald et vist engagement, men desværre afslører det også 
din - og med dig mange andres - forkerte indstilling på grund af manglende tålmodighed til at 
lytte eller at læse for at forstå ordentligt, og det er en skam, fordi det går ud over livet selv!  
  
Jeg husker, at da jeg modtog din første Yoga-bog for 3-4 år siden, så valgte jeg at læse den 
omhyggeligt igennem fra ende til anden selvom, at noget af stoffet var vanskeligt tilgængeligt, 
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og jeg siger dette fordi, at det netop har med indstilling at gøre, det vil sige at have VILJE til at 
gøre dét, der er rigtigt for at forstå andre mennesker eller at vælge ”nej, jeg tror ikke rigtigt, at 
jeg kan overkomme – eller gider at gøre - det”, som jeg ser, at du (fortsat) gør i forhold til mig. 
  
I modsætning til de fleste giver jeg dig tre forskellige niveauer, som du selv kan vælge at læse 
mig på – på samme måde som i en avisartikel – som i min mail til ”det officielle system”, som 
jeg videresendte til dig, er: 
  

1)      En overskrift på 1-2 liner. 
- ”I var Helvedes System, som MISFORSTOD og TERRORISEREDE mig, da I troede, at jeg 
var sindssyg, farlig og ville bortføre/indespærre mig på psykiatrisk hospital” 
2)      Et resumé på én side. 
- De 16 overskrifter fra den detaljerede tekst. 
3)      Den detaljerede tekst, som i mailen er på 23 sider.  

  
Hvis du alene vælger at læse overskriften, som er dét, du i virkeligheden KUN beder mig om at 
give dig, som du altså har modtaget (!), så får du kun overfladisk information uden at få 
mulighed for at forstå selve indholdet, og kan således kun forstå og udtrykke din holdning 
overfladisk til emnet, som du er (stort set) uvidende om, og dette er hvad, der får mennesker 
til at udvise ”bedrevidende uvidenhed”, fordi alle har en mening om alting, selvom de ikke har 
viden om alting, og dette skaber misforståelser, konflikter, tab af livskvalitet og 
”diskussionsklubber”, hvor folk diskuterer, hvad de mener og ikke, hvad de ved, så dette kan 
jeg IKKE anbefale dig eller nogen at gøre. Tal om, hvad du ved, og ikke om, hvad du 
”mener/gætter på” uden at vide! 
  
Jeg har skrevet resuméer af ALLE mine skrifter, som giver et godt overblik og forståelse af 
indholdet, og som ikke tager lang tid at læse, og til min mail nedenfor tager det måske kun 2-3 
minutter at læse resuméet (de 16 punkter), men jo mere, du læser, desto mere vil du forstå, 
og desto mere vil du også opnå tro på mig, og det er selve troen, som skaber/opretholder livet, 
så hvis du/alle ”ikke gider/ikke kan” læse mig på grund af en overfladisk tilgang, som ofte blot 
skyldes dovenskab, så betyder det i virkeligheden, at der ikke er tro, og det vil sige, at der 
således ikke er grundlag for opretholdelsen af livet selv! 
  
Dette er betydningen af dit/alles valg i forhold til mig (”I gad ikke rigtigt”), og dette er 
betydningen af mine skrifter som de vigtigste skrifter nogensinde, for de er livet selv, Søren!  
  
Så har du ikke helt forstået dette efter, at jeg har været on-line siden 2010 (?), og ja, har du 
endnu ikke helt forstået, hvem jeg VIRKELIG er (?), og ja, det er altså ikke svært, hvis blot man 
beslutter sig for at læse/lytte ordentligt for VIRKELIG at forstå og ikke at ”mene/gætte” uden at 
vide, og dermed at misforstå, som du/alle gjorde i lang tid om mig på grund af jeres egen 
FORKERTE INDSTILLING. 
  
I stedet valgte du og de fleste af min familie, venner m.fl. at prioritere og forkæle jer selv ved 
at fokusere på jeres egne, selviske interesser, at tjene penge og forbruge dem på jer selv i et liv 
i luksus/overflod uden at forstå, at jeg og mine fattige venner i Kenya som symbol på verdens 
fattigdom havde ingenting (!)), og på ”passiv underholdning” (TV, Internet, spil m.v.), mens jeg 
tog jeres synder/mørke på mig som ulidelige lidelser hvert eneste sekund i årevis uden at give 
op, fordi jeg vidste, at dette ville have betydet ikke blot enden på dit liv, men selve verdens 
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ende, og i stedet måtte jeg blive ved med modtage verdens største lidelser og at se dig/jer 
blive ved med at svælge i jeres eget overforbrug (biler, rejser m.v.), ligegyldighed og 
selvtilfredshed, og ja, som du/I viste direkte for næsen af mig uden sådan rigtigt at forstå mig, 
og hvad alt dette gik ud på, men nu har du altså fået fortalt sandheden igen, hvis du vel at 
mærke gider at læse og forstå disse linjer. 
  
Og det kan du da godt forstå, kan du ikke (?), og ja, dette er blot sandheden, og NEJ, der er 
INTET negativt i dette svar eller i mine skriverier generelt, og jeg gentager, INTET NEGATIVT 
OVERHOVDEDET (!), kun den objektive sandhed om livet og mennesket af i dag. 
  
Og ja, Søren, sådan er det, at du optrådte som mørke overfor mig, som også bragte en 
væsentlig del af mine lidelser uden rigtigt at opdage det på grund af overfladiskhed på samme 
måde som ”alle andre” (”mere eller mindre”), og hvis du virkelig havde forstået mig, tror du så 
ikke, at du var begyndt at læse mig koncentreret og også at støtte både mig og verdens fattige 
med ”alt hvad du har” både menneskeligt og finansielt? 
  
Dette er sandheden om dig, Søren, på trods af dine ”fortræffelige egenskaber” i øvrigt, men 
som du nok indser, er der store mangler også i dig, som sammen med alle andres synder ville 
have ført til verdens ende, hvis ikke jeg havde besluttet at hjælpe jer, og du bliver hermed 
anvendt som et nyt eksempel (af mange) herpå i et af mine sidste skrifter, som udkommer i 
morgen, hvor dit svar nedenfor og denne mail fremgår, og også på Facebook, og ja, Søren, du 
bliver VERDENSBERØMT, er du ikke glad (?), men måske ikke ligefrem for, hvad du ønsker at 
blive berømt for, men dette var dit sande selv, som du viste mig, derfor, og kun derfor.   
  
Og nej, det er i virkeligheden IKKE svært at læse mig, du kan selv vælge blandt tre niveauer, og 
hvis du har glemt, hvordan man gør, så se videoen nedenfor. Du skal blot åbne min bog 
(12.000 sider via min hjemmeside) læse og bladre fra den ene side til den næste, og ja, hvis du 
tror, at dette er svært/umuligt at gøre, hvordan tror du så, at det var at skrive alle disse sider 
som værende ”mere død end levende” i årevis (?), og ja, du begynder måske at forstå, at det 
VIRKELIG handler om at udvise den RIGTIGE INDSTILLING og ikke at være doven og udvise 
”bedrevidende uvidenhed” i forhold til andre mennesker baseret på ens egne ”meninger” og 
”stærke indre stemme”, som OFTE er forkert! 
  
https://www.youtube.com/watch?v=xpc7Puo78_o 
  
Budskabet er også: SMIL, Søren, og hils Bettina mange gange :-). 
  
Venlige hilsener fra 
Stig  
  

 

 
Yoga Skolen <info@helyoga.dk>  11. maj 2014 kl. 10.59  
Til: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com> 

Kære Stig,  
Jeg skriver fordi jeg mener du er intelligent og ikke syg. Men jeg håber at jeg fanger dig på et 
niveau du kan forstå. Jeg skriver samtidigt på tre niveauer, 1,2 og 3. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xpc7Puo78_o
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Du faldt i med et brag. Jeg bad om 3 linier, men fik…. mere end 100. Kan du nu forstå det? For 
meget mad på tallerkenen. Det kaldes også envejs kommunikation. I din iver for at fortælle mig 
og andre at vi ikke læser dine 12.000 sider + , glemmer du selv at have ører og øjne.  
  
Det er rigtigt, fuldstændigt rigtigt, at jeg svælger mig i overflod, kører i min egen 
bencinslugende bil og spiser chokolade. Men det er også rigtig at du Stig, slår til, når der bliver 
inviteret til overflodsfødselsdag, og tager med på krydstogt, når der inviteres, ikke? Og sidder 
der og spiser mad som andre har betalt, alt imens du fordømmer og forarges over 
"grisefesterne"? 
  
Hvis du gerne vil læses, hvis du gerne vil nå ud blandt folk, så må du eddermanemig tage dig 
sammen. Du skal vide at jeg betragter dig ikke som syg eller forkert. Jeg betragter dig som 
intelligent, men ikke som Jesus. Brug nu denne intelligens til at korte din fortælling ned til 50 
sider, den er jo for pokker lige så stor som Tamilsagen. Og hvem gider læse Tamilsagen? 
  
Ser du, det kan godt være at du har et budskab, og at det ikke bliver læst. Men hvis jeg sender 
dig 12.000 sider om hvorfor den indiske regnskov er i fare for at blive udryddet, så gider du da 
heller ikke læse det, når nu du godt ved, at den er ved at blive udryddet? 
POinten er, at jeg og andre godt ved, at den er gal, i samfundet og i kulturen, og i troen, men vi 
gider da ikke læse om det vi allerede ved. Og det er rigtigt at vi også "tildækker" os med 
selvbedrag for at kunne holde disse sandheder ud. 
  
Kan du holde sandheden ud, Stig? Du er intelligent nok til at se det i øjnene? Kan du udholde at 
din mor og John faktisk vil dig det godt, imens du pisser på dem? Det er IKKE kærlighed, det du 
skriver. Du hjælper IKKE dem eller nogen, ved at skrive negativt, selv om du tror du skriver 
positivt. Det er Indigneret og NEGATIVT, Stig. Det er IKKE kærligt. Så, hvem vil læse det, når nu 
du løfter sværdet mod dem der holder af dig?  
  
Jeg skulle selvfølgeligt ikke have blandet mig. Men jeg gjorde det. Du kan svare én gang på 
dette jeg skriver, men så ikke mere.  
Hvis du skal svare, så gør det på yoga@yogainmotion.dk, ikke på denne mail, som er 
forretningsmailen. 
  
Med venlig hilsen 
Søren 
  

 

 
Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>  11. maj 2014 kl. 18.17  
Til: yoga@yogainmotion.dk, mail@betinaknudsen.dk 

Kære Søren, 
  
I mit svar gav jeg dig BÅDE dine ønskede tre linjer (niveau 1) OG et resumé (niveau 2) OG det 
detaljerede indhold (niveau 3), som du kunne vælge iblandt, så hvis ikke du kan forstå, at du fik 
NØJAGTIGT, hvad du bad om – og mere til for at hjælpe dig med at forstå ikke bare det 
overfladiske men også det fuldstændige indhold – så er du dog alligevel dummere, end du 
giver udtryk for at være.  
  

mailto:yoga@yogainmotion.dk
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Her får du alene mit svar på ca. 2-3 sider, som jeg håber, at du har TÅLMODIGHED til at læse og 
forstå, og ja, det kan GODT betale sig.  
  
Med din baggrund indenfor Yoga skulle man tro, at du have opøvet koncentration og 
tålmodighed til at forstå dine medmennesker ordentligt, men det er desværre IKKE, hvad du 
viser i praksis. Den RIGTIGE INDSTILLING er at FORSTÅ OBJEKTIVT/POSITIVT og at tage sig god 
tid for VIRKELIG AT FORSTÅ i stedet for at være overfladisk og negativ på samme måde som 
”alle andre” er (”mere eller mindre”), og NEJ, du er IKKE bedre til at kommunikere/forstå, som 
man ellers skulle tro, og som du sikkert selv tror. 
  
Når jeg skriver nedenstående til dig, som jeg gjorde i min forrige mail, så skal det tages for 
PÅLYDENDE og FORSTÅS SOM SÅDAN (!), og dermed IKKE MISFORSTÅS og ændres til, hvad du 
eller andre ”tror” er mine motiver (!), fordi SANDHEDEN ER, AT JEG KUN HAR SKREVET 
SANDHEDEN OM MINE OMGIVELSERS DÅRLIGE ADFÆRD, ARBEJDE og KOMMUNIKATION FOR 
AT HJÆLPE ALLE MED AT FORSTÅ OG AT LØFTE DEM OP, som vil give alle langt større 
LIVSGLÆDE (!!!) – og ikke noget som helst andet – og årsagen til, at mine omgivelser har 
reageret negativt er helt enkelt, at de ikke kan/vil forstå sandheden på samme måde, som en 
sanger, der tror, at han kan synge, IKKE kan/vil forstå sandheden, når Thomas Blachman lige så 
direkte som jeg fortæller, at DU SYNGER RÆDSELSFULDT (!!!), og så bliver de sure, kede af det, 
græder, og synes, at Blachman er for meget/negativ/opfører sig dårligt, og snakker om deres 
negative misforståelser bag om ryggen på ham, og alt sammen fordi mennesker af i dag har en 
FORKERT selvopfattelse (”mere eller mindre”), er snot-forkælede og ikke kan styre deres 
MISFORSTÅEDE negative følelser, og det gælder altså OGSÅ både min familie og dig som 
eksempler! 
  
”… der er INTET negativt i dette svar eller i mine skriverier generelt, og jeg gentager, INTET 
NEGATIVT OVERHOVDEDET (!), kun den objektive sandhed om livet og mennesket af i dag”. 
  
Dette er HELT ENKELT, hvad der er tale om. Jeg har HJULPET mennesker for at skabe forståelse, 
forbedring og glæde/lykke, som INGEN nogensinde har gjort før (!) – som i øvrigt også er 
forudsætning for selve livets opretholdelse (!) - og der er ”ingen”, der kan tåle eller ønsker at 
høre sandheden om dem selv, og så bliver jeg gjort til det modsatte af dét, jeg VIRKELIG er, og 
ja, også fordi, at folk kun hører med et halvt øre, eller kun skimmer, hvad jeg skriver, og altså 
IKKE KAN/ØNSKER at forstå ”den ubehagelige sandhed” og er for dovne til at gøre det. DET 
KAN DA IKKE VÆRE SVÆRT AT FORSTÅ – SELV FOR DIG, SØREN???? 
  
Derfor: Læs og forstå mig objektivt/positivt i stedet for at misforstå mig negativt, som du har 
gjort ligesom ”alle andre”, som I så har forstærket overfor hinanden, når I har talt om jeres 
misforståelser om mig bag min ryg. Dette er direkte DÅRLIG ADFÆRD, som INGEN STEDER 
hører hjemme!!! 
  
De ca. 35 hovedsider på min hjemmeside indeholder budskaber fra alle mine 12.000 sider både 
i ”detaljeret indhold” og ”kogt ned” som resuméer på hver side, som indeholder overskrifter 
overalt, som man hurtigt kan finde rundt i, hvis bare man gider. 
  
Hjemmesidens detaljerede indhold fylder måske 750 sider i alt (jeg har ikke talt præcist, men 
det er deromkring), og det ”nedkogte” indhold fylder måske 75-100 sider, og hvis du starter 
med at læse resuméet, så tager det måske kun 2-3 timer at gøre, og så vil du have et godt 
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indblik i mine budskaber om vores Ny Verden og hvad den betyder for dig, mig og alle i vores 
evige fremtid, og læser du det hele, så tager det måske 15-20 timer, og nej, det ”kunne du 
ikke”, dette er, hvad der var ”umuligt” for dig på grund af din indre blokering, og ja, jeg læste 
din bog på nogle få timer, og dette er DIREKTE sammenligneligt – det handler om INDSTILLING 
(!) - og hvis du sammenligner med, at danskerne bruger ca. 3 timer om dagen på TV, hvortil 
kommer Internet, spil, bøger m.v., så er det ikke mange timer, at jeg beder om, og når folk 
forstår, at jeg KUN taler sandheden om mig selv og ”livets bog”, som du også kommer til at 
forstå, tror du så ikke, at folk gerne vil LÆSE ordentligt og FORSTÅ sandheden og modtage livet 
som gave frem for at miste livet ved at være ligeglad og uden tro som dig (?), og ja, dette er 
STADIG, hvad vi taler om! 
  
Når vi taler om mine løbende skrifter (fra 2010 og til nu), så tager de måske 2-5 timer at læse 
pr. måneds skrifter eller ca. ½ time, hvis man kun læser resumeet, som svarer til ca. 5 minutter 
hver anden dag, når jeg udgiver et nyt skrift, og dette havde du og alle mulighed for MEGET 
NEMT at gøre for at forstå og opnå TRO på mig, men som det gælder for dig, gjaldt det for de 
fleste, I gad/kunne ikke, fordi I havde stirret jer blind på antallet af sider, som gjorde det 
”mentalt umuligt” for jer at læse, og dette altså selvom, at det i virkeligheden ikke tager lang 
tid at gøre. DET HANDLER OM RIGTIG INDSTILLING, DERFOR! 
  
Så derfor: Jeg har skrevet verdens største kærlighedsbudskab til ALLE mennesker, som OGSÅ 
omfatter min mor og John, Bettina og dig og alle – der er INTET negativt overhovedet (!!!) - 
men jeres overfladiskhed, negative misforståelser og bedrevidende uvidenhed samt dårlige 
adfærd ved at sladre om mig bag om min ryg - i stedet for at tale med mig direkte koncentreret 
og med et åbent/positivt sind for at forstå - gjorde mig FORKERT til det modsatte, og dette er, 
hvad du ENDNU IKKE HAR FORSTÅET, Søren! Så enkelt er det.  
  
Du er/var ”VILJEDØV” og fuldstændig overbevist om, at du har ret, og at jeg tager fejl, og jeg 
har mødt mennesker som dig KONSTANT og hele tiden undervejs i min ”rejse”, som ”ikke 
kan/vil” læse/lytte og forstå, og forskellen er altså, at jeg VED, hvad jeg taler om, hvor du 
TROR, at du ved, hvad du taler om, men dine ”meninger/gætterier” er alene baseret på 
”overfladisk/manglende viden”, som derfor er FORKERTE, og sådan kan dette udvikle sig til en 
”diskussionsklub”, hvor jeg fortæller dig sandheden, og du giver mig dine misforståede 
gætterier/holdninger – ligesom politikere og de fleste andre i enhver samtale – som kan skabe 
en potentiel konflikt, og altså udelukkende fordi, at du IKKE aner, hvad du taler om.  
  
Hvis du havde læst mig ordentligt (niveau 2 eller 3), ville du have forstået sandheden og 
opnået TRO på mig, som nu ER gået op for flere og flere inklusive ”tætte medlemmer af min 
egen familie”, som blot ikke vil/tør fortælle sandheden om mig til andre, som er ”umuligt” for 
dem at gøre (selvom de selvsamme mennesker ikke have problemer med at svine mig til bag 
min ryg i deres egen misforståede behov for trøst og opmærksomhed!), men nu har jeg altså 
IGEN forklaret det for dig – TAG DET VENLIGST FOR PÅLYDENDE for det ER sandheden (!) – og 
jeg kan tilføje, at når du VIRKELIG forstår, vil du føle dig som verdens dummeste og mest 
pinlige mand, som har ydmyget mig på det groveste på grund af din forkerte indstilling og 
dårlige kommunikation/forståelse, og altså været part i at bringe mig ”de største lidelser, som 
en mand nogensinde har modtaget”, som du heller ikke rigtigt har forstået NØJAGTIGT HVOR 
ULIDELIGE disse lidelser var/er (?), og så er jeg sikker på, at det ikke vil falde dig svært at give 
mig din undskyldning.  
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Dette, som jeg fortæller dig, burde altså være HELT ENKELT for dig at forstå, så lad være med 
at modarbejd mig per princip på grund af din egen og/eller andres misforståede stolthed, men 
læs/lyt til mig OBJEKTIVT uden at forvanske mine ord, forstå og støt mig, dette budskab gælder 
også dig! 
  
Dovenskab (til at kommunikere/arbejde ordentligt) og negative følelser skaber misforståelser 
mellem mennesker, som du her har vist endnu et UNØDVENDIGT eksempel på, og det gør 
mennesker kede af det, og det er IKKE formålet med livet. Gør dit bedste for at forstå, og når 
du forstår, så giv udtryk for din forståelse og glæde og IKKE det modsatte. Så enkelt er det, og 
det burde det også være for dig. 
  
Lad mig afslutningsvis sige, at jeg har sendt ca. 2.500 – 3.000 kr. pr. måned til mine fattige 
venner i Kenya i næsten 5 år (mindre i de måneder, hvor jeg har haft ekstra regninger), og at 
jeg selv har levet for ca. 1.200 – 1.400 kr. pr. måned til mad, tøj, telefon m.v., og NEJ, jeg 
bryder mig IKKE om at min familie m.fl. lever et liv i overflod, når der er fattigdom i verden, det 
gør mig ONDT og giver mig MEGET DIREKTE ULIDELIGE LIDELSER (!), men jeg har valgt at 
deltage ved restaurantbesøg m.v. for at bevare kontakten til min familie, når jeg bliver 
inviteret selvom, at jeg MEGET hellere ville, om de valgte at sende de samme penge direkte til 
fattige mennesker på samme måde som jeg. SÅ LAD VÆRE MED AT FORVANSKE MINE ORD OG 
MISFORSTÅ MIG, Søren, det er IKKE klædeligt! 
  
Dette er endnu en lektie ikke alene for dig, men for verden, og derfor fremgår denne dialog nu 
også af mit næste skrift og min Facebook profil, og hvis du vælger at forsætte dialogen på 
grund af din misforståede stædighed/stolthed, så vil du blot fortsætte med at ydmyge dig selv 
og vise din dårlige karakter til verden. 
  
  
Venlige hilsener fra 
Stig 
 

 

 
Betina Knudsen <mail@betinaknudsen.dk>  11. maj 2014 kl. 22.06  
Til: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com> 

Kære Stig 
  
Du kom til at sende dit svar til Søren til mig også. 
Så nu får du lige et par ord fra mig. 
  
Jeg er oprigtigt ked af at føler dig i helvede. Du ønsker dig kommunikation med andre 
mennesker – er du klar over at du støder mennesker fra dig med måden du kommunikerer på? 
At måden du kommunikerer på ikke virker? At du mister kommunikationen og kontakten og 
dermed opnår det modsatte af det du ønsker dig?  
  
Lige meget hvor meget du mener at alle andre mennesker, inkl. de som holder af dig, er 
inkompetente, dumme, negative med mere, så er det dig der sidder med smerten over den 
manglende kommunikation og kontakt. Sidder med en smerte og en ensomhed som ingen skal 
sidde med alene.  
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Når du skyder omkring dig med anklager, skældsord og bebrejdelser, kommer dine ord til at 
stå i vejen for den kommunikation og kontakt som du ønsker dig. 
Er du klar over at du med denne facon er nedladende, respektløs, og grænseoverskridende og 
at det er ganske uacceptabelt? 
  
Når du så samtidigt fremstiller dig selv som ufejlbarligt og i højt rosende toner, så er der altså 
noget som ikke hænger sammen. 
Der er ikke noget kærlighedsbudskab i at svine andre mennesker lige meget hvor lidt du synes 
de forstår dig. Hvis de ikke forstår dig, hvis de ikke er interesseret i at læse det du skriver, hvis 
det ikke giver mening for dem, hvad så? Du har ingen ret til at svine mennesker til af den 
grund. Det er der ingen der vil eller skal finde sig i. 
  
Hvis du vedvarende ikke kan nå andre mennesker med din kommunikation, og det er der jo 
noget der tyder på, så er det måske på tide at ændre den.  
Din kommunikation virker ikke, og det er ikke særligt intelligent at blive ved med at gøre det 
som ikke virker.  
  
Jeg er ikke interesseret i at læse det du skriver, beklager, der er alt for mange ord, det er 
forstyrrende, og det giver ingen mening for mig.  
Venligst respekter at sådan har jeg det. 
Og lad venligst være med at sende mere til mig, det gælder både til min private e-mail og til 
Yoga Skolen.  
  
Jeg ønsker det bedste for dig og håber at du finder nogen der kan hjælpe dig med din 
ensomhed og din vrede. 
  
Betina 
 

 

 
Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>  12. maj 2014 kl. 08.29  
Til: Betina Knudsen <mail@betinaknudsen.dk>, yoga@yogainmotion.dk 

Kære Bettina og Søren, 
  
HELT KORT: Der er INTET negativt (eller vrede el. lign.) i, hvad jeg skriver – ABSOLUT INTET!!! 
Det er et KÆRLIGHEDSBUDSKAB til alle om at forbedre sig (adfærd, arbejde og kommunikation) 
for at få et bedre liv, som kommer direkte fra Gud som forudsætning for livet selv (!), som ALLE 
kan forstå, hvis blot man ønsker at forstå, som MANGE allerede gør, og ikke er VILJEDØV og 
LUKKER ørerne i, som I gør, og beslutter sig for at misforstå mig og ikke at læse, som hænger 
sammen. 
  
Jeg holder meget af jer, ønsker, at også I forstår, og jeg ønsker jer alt det bedste. Det er ikke 
svært at forstå, vel? Slut herfra. 
  
Venlige hilsener fra 
Stig 

 

 


