Video & avskrift av Ulrik Helms och
Sandra Jonasson Helms, WTM Sweden Center
(Video på engelska, undertexter och transkription på svenska.
För att lära dig mer om Ulrik och Sandra, se www.wtmsweden.com*)

Ulrik: Hej alla, jag heter Ulrik Helms och jag är en del av WTM Sverigeorganisationen. Och jag är här för att berätta lite om min upplevelse av den här
fantastiska rörelsen och Jeremy Griffiths forskning om det mänskliga tillståndet.
Sandra: Hej, jag heter Sandra Jonasson Helms. Jag är gift med Ulrik och jag arbetar som
sjuksköterska och som naprapat (likt en kiropraktor) och jag har kommit i kontakt med
den här underbara informationen genom min man.
Ulrik: Jag har levt med den här förklaringen, eller informationen, i ett år nu. Saken är
den att när du börjar läsa om det mänskliga tillståndet, och den forskning som Jeremy
har gjort, så tar det ett tag att smälta den. Det är en enkel förklaring men det är även ett
paradigmskifte i din förståelse av vad som sker i dig själv, i andra och i världen. Så du
behöver smälta den; men om du verkligen håller fast vid den - och du behöver inte hasta in
i informationen - men om du håller fast vid den och läser lite, lyssnar lite, så händer magi.
Den kommer verkligen, verkligen vara till hjälp för alla människor.
Jag tror att det är uppenbart för alla att vår situation nu på jorden inte är så bra. Vi går
in i en situation där naturen lider, människor lider och vi behöver verkligen, verkligen ha
ett svar på vad vi ska göra i framtiden.
Och som Jeremy förklarar det i sin fantastiska bok, FRIHET [FREEDOM*], som du
antagligen har sett på sajten, är det vi behöver göra att ändra vårt tankesätt och komma i
kontakt med vårt djupare jag, med våra instinkter.
Vad som verkligen träffade, eller slog mig, var att detta var ett helt annat sätt att
prata om någonting annorlunda. Det var något jag inte hört tidigare, den här instinkt-motintellektförklaringen och konflikten som har pågått. Det är en biologisk förklaring, den
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är första princip baserad och den är inte en tro. Det är verkligen, väldigt viktigt; och ja,
eftersom det inte är en tro, är det också något som växer inom dig. När du får mer och mer
förståelse blir det också bättre och bättre. Så det skiljer sig från andra “saker”; det slutar
inte. När du får mer förståelse ökar din lättnad eller ditt lugn, så det är annorlunda. Det
finns inget slut på det, så det är verkligen fantastiskt!
I min egen forskning under många år, som Sandra har sett, gav jag nästan upp.
Jag trodde att det inte fanns ett riktigt bra slut för mänskligheten, saker och ting ökade
exponentiellt - i synnerhet hur egocentriska vi människor är. Det som verkligen slog
an med Jeremys förklaring och forskning var det faktum att vi människor i grunden är
goda, att våra instinkter inte är som vi har blivit lärda, dåliga eller något som vi måste
kontrollera. Vi är mycket upprörda, men den här förklaringen bevisar [försvarar] oss och
att vi verkligen i grunden är goda. Vi har varit egoistiska, men det finns en bra anledning
till det. Det är verkligen väldigt viktigt. Det är verkligen väldigt klart för mig nu. Det var
definitivt inte klart förut; det var som att jag inte kunde se vår skönhet och vilka vi är.
Förståelsen som Jeremy ger kommer verkligen, verkligen hjälpa oss mycket nu.
Och det är en kris nu. Vi måste förstå vilka vi är, var vi kommer ifrån, för att kunna
förändra framtiden.
Om vi inte förstår kan vi inte förändras, så förståelse är nyckeln.
Hur detta har förändrat mig, skulle jag säga är på djupet. Jag är mer avslappnad i
vardagliga situationer; min medkänsla med mina vänner, mina medarbetare, mig själv, har
ökat. Jag har alltid varit medkännande för människor jag träffar, men nu är det verkligen
som jag kan förstå var de kommer ifrån. Det är verkligen, det är riktigt, riktigt bra måste
jag säga att vara på den platsen, ja!
Sandra: Sedan jag lärde känna Ulrik har han alltid letat efter sanningen om mänskligt
beteende och jag har fått lyssna på alla möjliga olika förklaringar, guruer, idéer och ibland
blev jag lite otålig! Men den här gången när han ville att jag skulle lyssna på Jeremys
förklaring av det mänskliga tillståndet kände jag genast att det fanns något annat. Detta var
en ny typ av information. Och jag kunde också se ganska tidigt, när Ulrik kom i kontakt
med informationen, att något förändrades. Han blev lugnare. Han blev mer glad, och
nästan omedelbart fick jag kommentarer från människor runt omkring oss och de sa, 'Ulrik
verkar så lugn och han verkar så glad!' Så det var en sak som fick mig att intressera mig
också för informationen, för om du ser att din partner mår bra med något, då blir du genast
intresserad.
Det finns så många sätt att få den här informationen. Du har den underbara boken
FRIHET, men du har också [Frihet] essäerna. Så även om du inte har tid, som jag, att sitta
ner och läsa den, kan du fortfarande lyssna. Och du har också möjligheten att ha dessa
underbara möten med WTM-medlemmar i ditt lokala land, organisation eller över hela
världen. Så det är ett underbart sätt att komma i kontakt med informationen.
Ja, om du har en fråga kan du bara gå till vanliga frågor på humancondition.com och
sedan få alla svar [www.humancondition.com/frequently-asked-questions*].
Och så skulle jag verkligen uppmuntra par att komma i kontakt med den här
informationen för för mig och Ulrik har det verkligen förändrat hur vi kan prata med
varandra och också hur vi kan prata om problem som utvecklas i vårt förhållande. Innan
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kanske började vi argumentera, men nu om vi lugnar ner och säger, 'OK: det här är det
mänskliga tillståndet. Hur kan vi komma i kontakt med detta problem, förstå det? Vi
är besvärade av det mänskliga tillståndet. ”Så det är som att du går framåt istället för
att fastna i ett problem som du så enkelt gjorde innan vi kom i kontakt med den här
informationen tror jag.
Ulrik: Ja.
Sandra: Jeremy ger den här underbara förklaringen om striden som har pågått mellan män
och kvinnor, och nu när det äntligen förklaras, varför män och kvinnor har uppfört sig som
de har gjort under miljoner och miljoner år ...
Ulrik: ... mot varandra…
Sandra: Ja! Så det här är en underbar förklaring och jag tror att det kommer att få män och
kvinnor att förstå varandra bättre...
Ulrik: Och helt och hållet, så ja. Det förklarar vår konflikt.
Jag skulle också verkligen uppmuntra alla att lyssna på THE Intervju [THE Interview]
som finns på humancondition.com hemsidan. Denna intervju har nyligen gjorts och den
är 60 minuter lång och den är riktigt grundlig och jag skulle säga att det är lätt att ta till
sig. Naturligtvis är ämnet kanske lite svårt att förstå i början, men den här intervjun är
verkligen, riktigt fantastisk, skulle jag säga. Den förklarar det mänskliga tillståndet och
vilka vi är på ett riktigt trevligt sätt och kärleksfullt, så jag skulle rekommendera att lyssna
på den till en början.
Sandra: Den är väldigt användbar; det är ett mycket bra sätt att...om du vill introducera
människor till informationen, att bara uppmuntra dem att gå in och lyssna på intervjun. Så
för mig har det varit till stor hjälp hur jag kan berätta för människor hur man kan komma i
kontakt med informationen. Så intervjun är fantastisk!
Ulrik: Ja, så vad jag verkligen skulle uppmuntra dig att göra är att hoppa på ”Freedom
Train”. Det Kanske är lite svårt att smälta i början, eller också känner du att det här är
något som är perfekt för mig direkt. Så det kan skilja sig från person till person, men jag
kan försäkra er att Jeremys arbete är riktigt, riktigt grundligt. Det är, som jag sa, en djup
forskning, över 40 års forskning, och den är baserad på vedertagen vetenskap. Så bara
prova det! Kontakta Olof Österman på WTM Sweden, eller kontakta mig om du vill,
eller andra centra runt om i världen. Antalet centra växer så gott som varje dag nu! Så ja,
använd bara din hjärna. Undersök det, prova det och ...
Sandra: Det kommer att förändra ditt liv!
Ulrik: Ja, det kommer att förändra ditt liv; ja!
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