Transcriptie van de lancering van het
WTM Antwerp Centrum door Raf Van Den Plas
(Zie voor meer informatie over Raf www.wtmantwerp.com*)

Hallo, ik ben Raf Van Den Plas en ik ben super enthousiast om aan te kondigen dat
ik een World Transformation Centrum open in Antwerpen in België.
Ik studeerde voor ingenieur, maar zonder enige passie—ik moest toch iets studeren,
dus vanaf dat ik aan de slag ging, zocht ik naar een job waarbij ik met mensen kon
samenwerken. Mensen motiveren, gedreven maken. Uiteindelijk kwam ik in de verkoop
terecht in een IT bedrijf waar ik management op mij nam en de verkoop verzorgde.
Op het ogenblik dat ik het boek VRIJHEID: Het Einde van de Menselijke Conditie
las, werd ik diep geraakt. De dingen die ik als tiener belangrijk vond, had ik met de jaren
achter mij gelaten. Door het lezen van dit boek besefte ik dat deze waarden van toen wel
waar zijn. Ze waren geenszins iets dat moest vergeten worden.
Ik ontdekte de dingen die ik dacht losgelaten te hebben, opnieuw. Bovendien kan ik
nu wetenschappelijk aantonen dat deze dingen juist en goed waren. Dat is wat mij het
meeste raakte in VRIJHEID—dat de kracht waarmee alles begonnen is liefde is. Als je over
de liefde spreekt in een wetenschappelijke omgeving, wordt dit al vlug als zwak en niet
serieus afgedaan. Maar nu [door Jeremy’s werk] hebben we ontdekt dat liefde de sleutel
is van het in gang zetten van het hele systeem waarin het mensdom begon. Dit is zo’n
fantastische ontdekking, dat liefde de sterke kracht is die achter dit alles zit—en wat ik
voor de rest las in VRIJHEID maakte mij evenzeer enthousiast. [Liefde, en de integratieve
betekenis van het bestaan en zijn verpersoonlijking als ‘God’ wordt uitgelegd in Freedom
Essay 23*.]
Het is niet gewoon een boek. Het is HET boek! Als er op de wereld maar een boek
zou kunnen zijn, dat moest het dit boek zijn. Want als je dit boek hebt en je leest het én
je begint te begrijpen wat er in dit boek staat, besef je dat het zo fundamenteel is in de
beschrijving van hoe de mensheid kan zijn en zou moeten zijn. Liefdevol, goed en dat
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we allemaal [alle mensen] goed zijn. Het is als een nieuw soort Bijbel, maar dan een
met wetenschappelijk onderbouw. Met voetnoten en referenties die kloppen. Als je in
dit boek iets probeert te vinden dat niet klopt, ben ik er zeker van dat je niets zal vinden
dat niet correct is. Alles is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en dat maakt dit
werk zo groots. Ik ken mensen om mij heen die de zaken in het boek hebben proberen te
weerleggen door dingen te zoeken die niet klopten. Maar dat was tevergeefs: ze konden
niets vinden!
Anderzijds is de boodschap die het boek ons brengt niet gemakkelijk om te
aanvaarden. Het vraagt een poosje om de betekenis van de tekst binnen te laten dringen.
We lijden namelijk allemaal aan een soort van ‘doof effect’, een psychologische weerstand
die ons weerhoud om de analyse van de menselijke conditie te aanvaarden. [Dit ‘doof
effect’ wordt uitgelegd in Video/Freedom Essay 1: Jouw blokkade voor het allermooiste
geschenk*.] Door het boek verscheidene keren te lezen, door naar de video’s te kijken en
door toe te laten dat de informatie zachtjes binnen mag komen [de informatie geduldig
verteren], verdwijnt de weerstand en groeit het inzicht dieper en dieper.
Het was zo’n opluchting om in te zien dat ik niet slecht ben. Ik goed ben zoals ik ben.
Vanaf dat je deze informatie doorneemt en het is kunnen binnendringen, kan je er niet over
zwijgen. Je moet het aan iedereen die je ontmoet vertellen omdat het zo fundamenteel is.
En als je iets wilt delen met anderen, dan is dit [begrip] het ding om te delen.
De inhoud van VRIJHEID is enerzijds heel eenvoudig en aan de andere kant erg
moeilijk te aanvaarden. Het is heel vreemd, maar je zult het zelf ondervinden als je het
boek begint te lezen, dat het eigenlijke inzicht helemaal niet ingewikkeld is. Het is heel
simpel. Dat is voor mij nog een bewijs dat het waarschijnlijk waar is. De eenvoudigste
dingen kunnen niet ontkend worden omdat ze zo eenvoudig zijn! Nu lees ik het boek
VRIJHEID in het Nederlands* omdat het eerst alleen in het Engels beschikbaar was
[wanneer ik deze informatie begon te lezen]. Door het in het Nederlands te kunnen lezen,
krijgt de informatie een nog diepere invloed op wie ik ben en wat ik wil doen. Ik ben er
van overtuigd dat ik met dit inzicht aan de slag moet gaan. Het is mijn taak, maar ik ben
heel blij dat ik deze taak heb. Ik ben vereerd dat ik dit kan delen met de wereld en ik ben
zo verheugd dat Jeremy de moed gevonden heeft om door te gaan, de inspanning heeft
willen leveren om deze info te verspreiden. Dit moet over de ganse wereld verspreid
worden. En ik ben er van overtuigd dat de wereld fundamenteel zal veranderen door deze
inzichten te verspreiden [Lees meer over de wereldwijde WTM Centra in Freedom Essay
16: WTM Centres opening everywhere*.]
Dualiteit bestaat niet meer. Er is geen goed of slecht, er is geen ik en jij. Alles is een
geheel. Dit is zo, zo fantastisch. En als je het boek leest, zal je zien dat Jeremy quotes uit
oude geschriften zoals de Bijbel en andere aanhaalt die samen komen in dit ene boek!
Alles wordt verklaard in dit ene boek. Het is zo wonderbaarlijk, werkelijk miraculeus dat
een man al deze dingen ontdekt heeft. Ik denk dat als je een boek wil schrijven met zo’n
inhoud, je een team van 20 tot 30 mensen nodig hebt die allemaal gespecialiseerd zijn in
een of ander onderdeel—maar Jeremy had het op een of andere manier allemaal in zich
en hij koppelde het een aan het ander en beschrijft een heel waarschijnlijke uitleg en
oplossing voor de menselijke conditie. Ik ben zeer, zeer blij dat ik dit toevallig (ik geloof
eigenlijk niet in toeval) gevonden heb en dat ik een manier gevonden heb om dit te delen
met de wereld. En dat is wat ik nu doe.
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VRIJHEID wordt de referentie waar de ganse wereld naar zal verwijzen, maar het
kan wat tijd in beslag nemen—en we hebben niet zo veel tijd. Ik denk dat het belangrijk
is dat we inzien dat we deze informatie zo snel mogelijk moeten beginnen verdelen in
onze omgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid om dit te delen als je het inzicht hebt
gekregen. Ik hoop dus dat dit Centrum in België vele Vlaamse en Belgische mensen zal
aanspreken om in contact te treden en de nodige vragen te stellen, discussies te starten en
over de kwestie zal doen spreken. Want het is door erover te spreken en door met elkaar
in contact te komen, dat het doof effect wegebt en je ware toegang krijgt tot de liefde
boodschap van dit inzicht.
De titel van dit boek is VRIJHEID maar De Waarheid zou een betere titel zijn. Ik
denk dat dit boek de waarheid beschrijft, de waarheid voor de ganse mensheid. Vrijheid
is precies wat het beschrijft. Het geeft je vrijheid om een goed mens te zijn. De mens is
goed, hij is goed, hij is niet slecht. Maar het is meer dan dat. Het meer dan vrijheid. Het is
gewoon de waarheid over alles—het staat gewoon in de beschrijving [op het boek].
Dit gezegd zijnde, ben ik overtuigd dat ik een WTM Centre in België moet openen
om deze info in onze regio te verspreiden en om anderen te ‘besmetten’ met dit goede
virus! Het geeft je de vreugde die je toekomt. En ik hoop dat mijn voorstelling hier je
uitnodigt om met ons in contact te komen. Je kan beginnen met de video’s te bekijken,
waarmee je een goed beeld krijgt van wat deze verklaring juist inhoudt. Je kan het boek
gratis donwloaden [bij HumanCondition.com* voor de originele Engelse versie of
WTMNetherlands.com* voor de Nederlandse versie].
Aarzel niet om mij te contacteren—Ik zal je graag verder helpen en de juiste
informatie tot bij jou krijgen. Ik sta open voor ieder gesprek. Ik hoop dus vlug iets van jou
te horen. Alvast hartelijk bedankt voor je aandacht.
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