
Kære Preben, 11. august 2016

Det er nu næsten 5 år siden, at jeg flyttede ind som din nabo, og man håber jo altid, at man får en 
god relation med de mennesker, som man lever tæt på, for gode relationer bringer god energi og 
glæde mellem mennesker – i modsætning til dårlige relationer og negativ energi. 

Imidlertid stod det mig klart fra starten, at du er udsat for ”særlige vanskeligheder”, som man ikke 
behøver at være professor for, for at kunne se, for du valgte ganske enkelt at holde din mund og 
undgå at hilse på og at tale med mig, som den eneste i ejendommen, i de første par år, og det var 
først efter, at jeg var blevet ved med at forsøge at trænge igennem til dig, at du langt om længe 
valgte at åbne op for mig, som så medførte, at vi fik en god relation som naboer, hvor vi har haft 
mange timers gode samtaler om vores livslevned, kultur, filosofi og også spiritualitet, hvor jeg 
valgte at åbne op for dig som én af de meget få, at jeg har fortalt en del om mig selv til, og jeg 
gjorde det med udgangspunkt for at hjælpe dig med dine ”kvaler”, som tydeligt handler om 
”negativ energi”, som du bliver tilført, som er så stærk, at den påvirker din karakter negativt, gør 
dig indadvendt, får dig til at tro på ting, som ikke er rigtige og som også på et tidspunkt blev så 
stærk, at den slog igennem som direkte, spirituel og fysisk tale hos dig, som har været så stærk, at 
jeg indimellem også har kunnet høre denne stemme tale gennem dig via væggen, og ja, jeg har 
prøvet det hele selv, Preben, og ”meget værre” end dig, men jeg fandt ”opskriften” på at komme 
igennem dette helvede, så jeg ved, hvad jeg taler om, og det er blot denne ”opskrift”, at jeg har 
forsøgt at formidle til dig med ét eneste formål, at hjælpe dig med at komme fri fra dine lidelser. 

Dette er årsagen til, at jeg har brugt mange timer på at forklare dig dét, som INGEN læge, præst 
eller anden kan forklare dig, og det er i virkeligheden om universets byggesten, som helt enkelt er 
bygget på energi, og hvor udfordringen for at skabe liv er at bevæge sig fra ”mørke” til ”lys”, hvor 
den naturlige tilstand var ”mørke”, som altså er udtryk for ”intet liv” - ”lad mig være”, ”Jeg vil ikke 
være del af jer”, ”jeg klarer mig selv” osv., kan du se det (?) - og hvor kampen var om ALTID AT 
GØRE RIGTIGT og dermed vælge ”lyset”, som altså er livet selv. 

Og hvis du forestiller dig, at denne kamp er kæmpet af alle mennesker i universet – kun få med så 
meget mørke, som du har modtaget – så har du forklaringen på den udvikling, som du har kunnet 
se i årtier med meget mere og betydeligt stærkere vold, terror, krige, forurening, naturkatastrofer 
m.v., som også inkluderer betydeligt dårligere adfærd,  forkert seksualitet og generel negativitet 
hos mennesker (ikke overholde aftaler, lyver, være dovne m.m.), og den udvikling er så stærk, at vi 
faktisk har gået igennem ”de sidste tider”, og ja, du husker sikkert, at jeg har fortalt dig om dette, 
ikke (?), og hvis mørket havde vundet kampen, var alt liv allerede nu blevet elimineret, og verden 
ville være ophørt (!), og dette ville være sket, hvis jeg havde valgt at gøre som dig, Preben, og 
mange andre, og givet op til mørket og blot acceptere det i mig og lade mig føre med af dets ordrer
mod mig, negativitet, ”fristelser” og ugidelighed m.v., som ville have fået ”Kilden” i mig til at 
eksplodere, som ville have bragt verdens ende (!), men som du ved, så har jeg ALDRIG givet op, 
men bekæmpet MEGET STÆRKERE MØRKE døgnet rundt, end du nogensinde har blevet tilført, og 
det betyder, at jeg ALTID har valgt at gøre ”rigtigt” i stedet for ”forkert”, være udadvendt i stedet 
for indadvendt, smile i stedet for at være sur, og arbejde hårdt samt holde mit hjem perfekt (selv 
om jeg har været fuldstændig tømt for energi, som mørket stjal fra mig) i stedet for at være 
ugidelig og gøre ingenting, og det er sådan, at man virkelig bekæmper mørket, og når man sidder 
med ”depechen” som ”den bageste/sidste mand” i verden, så betyder det, at verden IKKE gik 
under, men at min vilje og energi i stedet er brugt til at skabe en Ny Verden, som vi nu står meget 
tæt på at åbne, og som vil være Gud's (min) virkelige gave til menneskeheden, som bringer evigt liv
og uendelig lykke til alle, som vil blive befriet for mørke og alle lidelser for al fremtid. 



Dette er mit virkelige arbejde, Preben, dette er mit virkelige jeg ”forklædt som menneske”, og 
dette er, hvad du har kunnet læse om på min hjemmeside, som jeg har motiveret dig til at gøre 
mange gange, men nej, ”du kunne ikke”, og derfor er det, at du i stedet for at forstå mig rigtigt, 
valgte at give ind til ”forkerte informationer” fra mørket selv, som kom til dig, og som IKKE 
ønskede, at mit lys skulle trænge hele vejen igennem til dig, og derfor blev du givet en forkert 
opfattelse af, at jeg er ”farlig/ikke god” for dig, når sandheden er, at jeg er den bedste ven, du 
nogensinde har mødt, og den eneste, der har været i stand til at forklare dig sandheden om dine 
lidelser og også at trække dig ud af dem, hvis blot du havde valgt at huske mine råd om ALTID at 
gøre rigtigt, og ikke give ind til ”forkerte fristelser” og at ”lade stå til”, og du husker måske, hvordan
du ”100 gange” har spurgt mig ”jamen, er du ikke bøsse” (?), og NEJ, DET ER JEG IKKE OG HAR 
ALDRIG NOGENSINDE VÆRET, PREBEN (!!!), og dette er blot ét eksempel på, at du har troet på den 
meget stærke spirituelle kraft mod mig, og at jeg har måttet fortælle dig MANGE GANGE, at det er 
jeg ikke, for at trænge igennem til dig, og det er altså det samme, når jeg fortæller dig, at jeg er 
godheden/”lyset” selv, som ”al mørke” har forsøgt at ramme, som du har modtaget noget af som 
min nabo, som altså er at slå ihjel for at eliminere verden selv, forstår du?

Og ja, det fører mig til, at jeg har udskrevet indledningen til min hjemmeside (forsidens første 16 
sider ud af 59 sider, som giver en introduktion til i alt mere end 50 undersider på min hjemmeside 
og mere end 15.000 siders skrifter i alt!), som jeg håber, at du vil bruge lidt tid på at læse igennem, 
fordi dette er LYSETS SANDHED og ikke ”mørkets løgne”, som kommer til dig spirituelt eller fra 
”andre kilder”. Og jeg kan tilføje, at der er mange kræfter, som har arbejdet direkte imod mig 
inklusive personer fra min egen familie, som har forsøgt at påvirke mine omgivelser forkert og 
negativt imod mig – sådan er mørket, det lyver og bedrager, og det bør du vide er rigtigt, for du 
tror da ikke, at det er rigtigt, når din stemme beordrer dig til at gå ud at slå folk ihjel, vel (?), og ja, 
det er denne slags mørke, som får folk indlagt på lukket afdeling på Psykiatrisk Hospital og 
propfodret med piller, som fjerner alle deres følelser og energi, så de føler, at de ikke lever, og 
dette er ganske enkelt fordi, at de er ved at blive slået ihjel, og ja, Preben, dette er, hvad jeg kunne 
have valgt at gøre som ”bekymret nabo”, som er, at jeg kunne have indrapporteret dig som 
”sindssyg” til kommunen, og så ville du sandsynligt være blevet indlagt på lukket afdeling ”for altid”
og dit liv ville blive ødelagt, og dette er i virkeligheden, hvad du inviterede mig til at gøre efter, at 
du nu de sidste 10 gange eller mere, hvor vi har mødtes på gangen, ikke har følt dig i stand til at 
gengælde min tale og hilsener til dig helt uden at fortælle mig hvorfor (!), og ja, dette er ”sindssyg 
adfærd”, dette er, hvad negativ energi gør mod én, medmindre, at man følger mig, gør det samme 
som jeg og beslutter sig for at være stærkere end denne destruktive energi, og gøre dét, der er 
rigtigt, som inkluderer ALTID er at være venlig, at lytte/kommunikere og at fjerne eventuelle 
misforståelser mellem mennesker, man skal ALDRIG blive indadvendt og blot holde sin mund, det 
er forkert (!), og ja, når jeg er blevet spurgt fra andre (Manuella m.fl.) om, hvad der er galt med dig,
så har jeg blot fortalt sandheden, som altså er, at du er blevet tilført ”negativ spirituel energi” (via 
andre mennesker/”universet”), og hvis en læge vidste, hvad jeg ved om dig, så ville han straks 
indlægge dig på den lukkede afdeling, og nej, det er ALDRIG et problem at fortælle sandheden, det 
er et problem, hvis man IKKE fortæller sandheden, hvis man ikke kan forstå sandheden eller hvis 
man forsøger at fortrænge denne, og ja, Preben, din VILJESTYRKE er altså afgørende for din 
helbredelse sammen med motion, god søvn, kost og ikke mindst gode sociale relationer (med mig 
og andre) og også meget gerne kærlighed med en ny kæreste, som alt sammen virker godt – 
eventuelt suppleret med naturlige ”lægemidler” som Cannabis Olie, Ingefær, Hvidløg, Kokosolie 
m.v., som virker godt (!), giver energi og også bekæmper ”psykisk sygdom” eller ”negativ spirituel 
energi”, som vi altså ved, at det er (!) - og det inkluderer også, at have styr på sit hjem, økonomi 
m.v., som er årsagen til, at jeg har opfordret dig så mange gange til blot at komme i gang med at 



rydde op, at lave en plan, og at følge den (og jeg har ovenikøbet tilbudt at hjælpe dig med at flytte 
ting, se din plan igennem, holde dig motiveret m.v.), for så ville du blive glad, og ja, hvor svært kan 
det egentlig være, Preben (?) – GØR HVAD DER ER RIGTIGT, OG IKKE FORKERT!

Alt i alt har du behandlet mig FORKERT og som det værste ukrudt, Preben, du har virkelig været 
grov/slem (!), og nej, jeg er IKKE ”farlig” eller på anden måde ”ikke god” ved dig, jeg er i 
virkeligheden din bedste ven i livet, og faktisk er jeg lyset og livet selv, som du kan forstå, hvis du vil
læse og forstå vedlagte 15 siders indledning til min hjemmeside, og når sandheden for alvor er 
gået op for dig – dine stemmer må også bryde sammen og give op på et tidspunkt, særligt hvis du 
trodser dem og fortæller, at du tror på mig (!) – så er jeg sikker på, at du igen vil se mig som din ven
og hilse på mig, i stedet for at tænke på at slå mig ihjel, eller dig selv for den sags skyld, som du 
naturligvis IKKE skal gøre eller blot overveje som mulighed. Vælg livet og lev det rigtigt, vær god 
ved dig selv og vær god ved dine medmennesker, vær menneskelig og ikke en ”tavs mumie”.

Jeg kan desuden fortælle dig, at siden vi har set hinanden sidst, har jeg fuldstændigt redekoreret 
min lejlighed med nye møbler, tæpper, billeder m.v., som du er meget velkommen til at komme ind
at se. Når jeg er helt færdig, vil jeg desuden invitere alle naboer på kaffe, hvor jeg også håber at se  
dig. 

Mange venlige hilsener fra
Stig


