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Transkript av Olof Östermans video om varför han
startade det Svenska WTM-Centret

Hej! Jag heter Olof, jag är 27 år och jobbar som redovisningsekonom i Stockholm.
Jag är väldigt glad över att starta World Transformation Movement Sverige.
Detta Center är baserat på boken, FREEDOM: The End Of The Human Condition,
av den Australiensiske biologen Jeremy Griffith som förklarar och löser det mänskliga
tillståndet. Förklaringen bygger på att det finns en konflikt mellan våra instinkter och vårt
intellekt och besvarar positivt frågan om vår godhet eller meningsfullhet som en art.
Jag kom i kontakt med denna information efter att ha skrivit in ordet "freedom’ och
‘mänskliga tillståndet’ på Google eftersom jag var så desperat att bli fri från det och
förstå vad som hände i världen. Medan jag inte tänkte så mycket på livets djupa frågor
under mina sena tonår, så strax därefter vid 21 års ålder, fann jag mig återuppta de frågor
jag hade när jag var yngre och kände att jag inte kunde ge upp att hitta svar till dem.
Huvudfrågan för mig var alltid "varför agerade folk så konstigt" och vid 21 år hade den
frågan kommit att involvera mig själv också.
Men när jag hittade förklaringen i Jeremys bok visste jag omedelbart att allt var löst
och att världen var räddad. Det räddade mitt liv och nu efter att ha levt med den i cirka tre
år känner jag mig väldigt glad över att starta ett WTM-Center här i Sverige där vi kan leva
med dessa förståelser för att hjälpa alla här.

www.wtmsweden.com/
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Konflikten mellan instinkterna och intellektet uppstod bara för att vi inte hade den
förståelse vi behövde, men nu när vi har den slutar konflikten och världen är räddad.
Denna bok ändar faktiskt den grundläggande konflikten som har förtryckt mänskligt liv
och lämnar oss med en optimistisk och fri framtid där vi kan förstå vår plats i världen att
gå framåt med.
Så jag uppmuntrar alla att engagera sig i informationen eller bara kolla in den. Du
har huvudwebbplatsen, www.humancondition.com*, där du kan hitta boken gratis för
nedladdning och annan introducerande media, vilket är ett bra ställe att besöka för att
bekanta sig med informationen. Så kolla gärna in det och om du vill komma i kontakt med
det Svenska Centret finns det en e-postlänk på denna webbsida.
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