
 

SPARK 000.00 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Aφοµοιώνοντας Συγκεκριµένες Πρακτικές Εφαρµογές Ριζοσπαστικής 
Γνώσης µέσα στα πέντε σώµατά σου αλλάζεις τη σχέση σου µε το σύµπαν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: S.P.A.R.K. σηµαίνει Συγκεκριµένες Πρακτικές Εφαρµογές 
Ριζοσπαστικής Γνώσης.  
Τα S.P.A.R.K.s είναι γραµµένα από τον Clinton Callahan και είναι copyleft (Creative 
Commons Attribute and Share Alike 4.0 International License). Αυτό σηµαίνει ότι δεν 
µπορεί να προστατευτεί η πνευµατική ιδιοκτησία των S.P.A.R.K.s από κανένα. Τα  
S.P.A.R.K.s  είναι εργαλεία-σκέψης ανοιχτού κώδικα. Μοιράζονται στον κόσµο 
δωρεάν από την General Memetics και πολυάριθµες άλλες οµάδες, για να 
αναβαθµίσουν τα  Εργαλεία-Σκέψης της Βασικής Ανθρώπινης Νοηµοσύνης, σαν ένας 
τρόπος για να µεγαλώσουν τα ανθρώπινα όντα, συν-έξυπνα να συν-βιώσουν στη Γη, 
και να συν-δηµιουργήσουν ένα λαµπρότερο µέλλον µαζί. Τα S.P.A.R.K.s είναι 
εργαλεία για την οικοδόµηση γεφυρών στην επόµενη κουλτούρα, την κουλτούρα που 
έρχεται µετά την µητριαρχία και την πατριαρχία, την κουλτούρα που λέγεται 
αρχιαρχία. 

Η Ριζοσπαστική Γνώση είναι καθαρές, ισχυρές διακρίσεις, διατυπωµένες σε ένα µιµίδιο 
(meme).   

Τα µιµίδια είναι συγκρίσηµα µε τα γονίδια στο ότι τα γονίδια είναι οι µικρότερες οδηγίες 
για τον σχεδιασµό του φυσικού µας σώµατος, και τα µιµίδια είναι οι µικρότερες οδηγίες 
για το σχεδιασµό του διανοητικού σου σώµατος, του νου σου, της κοσµοθεωρίας σου…
του Κουτιού σου. 

Εαν πιάσεις την ιδέα ότι τα µιµίδια είναι συγκρίσηµα µε τα γονίδια, τότε αυτό το  κοµµάτι 
Ριζοσπαστικής Γνώσης- το µιµίδιο για τα µιµίδια - έχει εισχωρήσει και αναµορφώσει την 
κοσµοθεωρία σου. Μόλις έχεις αποκτήσει ένα νέο εργαλείο για να σκεφτείς µε αυτό. Εάν 
είσαι ευαίσθητος στο πως είναι η αίσθηση όταν το µυαλό σου αναµορφώνεται, θα έχεις 
παρατηρήσει αυτό το µιµίδιο για τα µιµίδια να αναδιαµορφώνει τα εργαλεία-σκέψης σου. 

Το Possibility Management διακρίνει και δουλεύει µε πέντε ξεχωριστά αλλά συνδεδεµένα 
σώµατα: το φυσικό σώµα, το διανοητικό σώµα, το συναισθηµατικό σώµα, το ενεργειακό 
σώµα και το αρχετυπικό σώµα. Το να έχει αναµορφωθεί το διανοητικό σου σώµα µε την 
κατανόηση ενός καινούριου µιµίδιου δεν είναι απαραίτητα αρκετό για να αλλάξει τη σχέση 
σου µε το Σύµπαν. Δεν θα σου εγγυηθεί νέα αποτελέσµατα. Η επίτευξη της Αα-χαα! 
στιγµής, στόχου της κατανόησης, είναι µόνο το τρίτο βραβείο. Το πρώτο βραβείο είναι 
όταν ένα S.P.A.R.K. προσγειώνεται  και αναδιοργανώνει και τα πέντε σώµατά σου. Τότε 
είναι που αλλάζει το σχήµα σου. Ο τρόπος να αφοµοιώσεις Συγκεκριµένες Πρακτικές 
Εφαρµογές Ριζοσπαστικής Γνώσης στα πέντε σώµατά σου είναι µέσω του 
επαναπροσδιορισµού της εικόνας του εαυτού σου ώστε να συµπεριλάβει το να είσαι ένας 
πειραµατιστής, και απο τότε να πειραµατίζεσαι παιχνιδιάρικα µε τα καινούρια σου 
εργαλεία σκέψης. 

Γι αυτό τα S.P.A.R.K.s περιλαµβάνουν µια ΔΙΑΚΡΙΣΗ, κάποιες επεξηγηµατικές 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, και µερικά ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ για να δοκιµάσεις. Χωρίς να κάνεις τα πειράµατα, 
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τα καινούρια µιµίδια δεν θα ενσωµατωθούν στην πράξη στα πέντε σώµατά σου και στη 
ζωή σου. 

Το Σύµπαν είναι όλο γύρω σου, αλληλεπιδρώντας µαζί σου σύµφωνα µε το σχήµα των 
πέντε σωµάτων σου. Αλλάζοντας το σχήµα από αρκετά από τα πέντε σώµατά σου, 
αναγκάζεις το Σύµπα να ρέει γύρω σου διαφορετικά. Όταν το Σύµπαν ρέει γύρω σου 
διαφορετικά οι περιστάσεις σου αναδιοργανώνονται αυθόρµητα. Αυτό είναι ένα ισχυρό 
µυστικό για να δηµιουργήσεις καινούριες δυνατότητες και νέα αποτελέσµατα στη ζωή 
σου, αλλάζοντας το µέσα σου, παρά να προσπαθείς να αλλάξεις το έξω σου. Αλλάζοντας 
το σχήµα σου, προσφέρεις στο Σύµπαν και στους υφιστάµενούς του στο ΓΓΕΣ (Γηινο 
Γραφείο Ελέγχου Συµπτώσεων) νέο δυναµικό για να χρησιµοποιήσει. Το να µεταφερθείς 
ξαφνικά και απροσδόκητα σε καινούριες συνθήκες ζωής είναι Υψηλού Επιπέδου 
Διασκέδαση! Εδώ είναι µερικά πειράµατα να δοκιµάσεις για να ξεκινήσεις. 

ΠΕΙΡΑΜΑ: Τα πειράµατα S.P.A.R.K. είναι µέρος ενός µαζικού-πολλαπλών-παιχτών,   
online-και-χωρίς-σύνδεση, προσωπικού-µετασχηµατισµού παιχνίδι που ονοµάζεται  
StartOver.xyz. Διαβάζοντας ένα S.P.A.R.K. αποκτάς για τον εαυτό σου 1 Πόντο 
Matrix. Κάνοντας οποιοδήποτε από τα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ S.P.A.R.K. αποκτάς 1 επιπλέον 
Πόντο Matrix. Υπάρχει µια ριζική διαφορά µεταξύ της ανάγνωσης ενός ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
και της πραγµατοποίησης ενός ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ, και το ΓΓΕΣ ξέρει τη διαφορά… Κάθε 
S.P.A.R.K. και S.P.A.R.K. ΠΕΙΡΑΜΑ έχει το δικό του µοναδικό Κωδικό Matrix, έτσι 
ώστε (όταν ο προγραµµατισµός είναι έτοιµος) να µπορείς να καταχωρήσεις τους  
Matrix Πόντους σου online στην πλαταφόρµα του παιχνιδιού. Η θεωρία είναι ότι όταν 
όλοι συλλογικά αποκτήσουµε 1.000.000 Πόντους Matrix κάτι θεµελιώδες θετικό θα 
εµφανιστεί στο ανθρώπινο µορφογεννητικό πεδίο και το status quo στη Γη θα αλλάξει 
για το καλύτερο! 

Το  Matrix µεγαλώνει, όταν διακρίσεις προσγειώνονται στο ενεργειακό σου σώµα για  
να πιάσουν και να εφαρµόσουν περισσότερη συνειδητότητα στην καθηµερινή σου 
ζωή. Μπορείς να χτίσεις matrix µε πολυάριθµους τρόπους, κάθε ένας απο αυτούς 
λίγο άβολος, κάθε ένας από αυτούς να σε εκθέτει στο θετικό άγχος της επίγνωσης-
επέκτασης. Για παράδειγµα, µπορείς να χτίσεις matrix ταξιδεύοντας µε τα πόδια σε 
άγνωστες χώρες, διαλογιζώµενος στους τάφους αγίων, αποδέχοντας και τρώγοντας 
οτιδήποτε σου φέρει ο σερβιτόρος στο εστιατόριο χωρίς παράπονο, κρατώντας και  
πλοηγώντας ιερούς χώρους, φροντίζοντας µωρά, µή γελώντας όλη την ώρα,  
δίνοντας προσοχή στην προσοχή σου και έχοντας επίγνωση του τι έχεις επίγνωση, 
µένοντας άπιαστος-ακόµα και µε τη µητέρα σου, κλπ. Υπάρχουν εκατοµµύρια  τρόποι 
να χτίσεις matrix, κάθε τρόπος ένα πείραµα. Εδώ είναι τέσσερα ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ µε 
Κωδικούς Matrix  για το SPARK000.00 : 

SPARK000.01 Διάβασε αυτό το SPARK000 δυνατά σε ένα άλλο άτοµο (όχι ένα 
παιδί). Προσπάθησε να το διαβάσεις στο φυσικό τους σώµα έτσι ώστε οι διάφορες 
διακρίσεις να προσγειωθούν στην Υπαρξή τους, όχι στο νου τους. Στο τέλος, ρώτησέ 
τους τι νοµίζουν γι αυτό. Άκουσέ τους χωρίς να µιλήσεις για τουλάχιστον 3 λεπτά 
ακόµα και αν αυτοί δεν λένε τίποτα. 
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SPARK000.02  Διάβασε αυτό το SPARK000 δυνατά στην Ομάδα Μελέτης σου, 
Possibility Team ή κάποια άλλη συνάντηση. Ζήτησε από τους άλλους να 
εξηγήσουν τις διάφορες διακρίσεις καθώς διαβάζεις. Δες εαν αυτοί οι 
άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους διαφορετικά μετά.
SPARK000.03 Στείλε σε mail αυτό το SPARK000 σε 10 άτομα που ίσως θα τους 
άρεσε να αλλάξουν τις συνθήκες τους, αλλάζοντας τη σχέση τους με το 
Σύμπαν. Αυτό είναι για να μήν κρατήσεις αυτές τις ιδέες ένα μυστικό μόνο για 
σένα. Εάν αρκετοί άνθρωποι κάνουν το χτίσιμο matrix πιο σημαντικό στις ζωές 
τους ίσως απλά να δημιουργήσουμε έναν καινούριο κόσμο!

SPARK000.04 Πάρε για τον εαυτό σου ένα Βιβλίο Μπιπ!, ένα μικρό 
σημειωματάριο για να κουβαλάς μαζί σου και να το χρησιμοποιείς όταν κάνεις 
πειράματα S.P.A.R.K. Για την πρώτη καταχώρηση, πέρασε 5 λεπτά γράφοντας 
τι αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις επίγνωση μέσα σου εκείνη τη στιγμή.

Καλωσήρθες στα S.P.A.R.K.s, 
Clinton 
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