SPARK 003
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Τα προβλήµατα µε τους ανθρώπους προέρχονται από την προσδοκία ότι
πρέπει να είναι διαφορετικοί από το Κουτί τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν σταµατήσεις να προσδοκείς απο τους άλλους ανθρώπους να
αλλάξουν, θα σταµατήσεις να έχεις προβήµατα µε ανθρώπους. Αυτό
συµπεριλαµβάνει σχέσεις µε τους συναδέλφους σου, τους ανωτέρους σου, τα µέλη
της οµάδας σου, τους γονείς σου, τα παιδιά σου, τον/την συζυγό σου και ούτω
καθεξής.
Ακόµα και αν οι προσδοκίες σου φαίνονται πλήρως δικαιολογηµένες, η ίδια η
προσδοκία σε βάζει σε µια δέσµευση. Μπορεί να σκέφτεσαι: “Αν κάποιος δηµιουργεί
ακαταστασία, περιµένω να την συγυρίσει!” “Αν κάποιος/κάποια µου υποσχεθεί κάτι,
περιµένω να κρατήσει τον λόγο του ή της!” “Αν κάποιος συµφωνήσει να κάνει µια
δουλειά, περιµένω να είναι υπεύθυνος για αυτήν!” Τα παραπάνω φαίνονται να είναι
πλήρως δικαιολογηµένες προσδοκίες. Όµως ένας Possibility Manager αναγνωρίζει
την αυτο-δηµιούργητη παγίδα του µηχανισµού της προσδοκίας και δεν µπορεί πλέον
να αντέξει να πάει εκεί.
Η παγίδα της προσδοκίας είναι η εξής: ο καθένας µπορεί να κάνει µια προσδοκία για
το οτιδήποτε. Τότε λοιπόν τί; Δηµιουργώντας µια προσδοκία υποθέτεις ότι µια
φαντασίωση είναι πραγµατικότητα. Πιστεύοντας ότι η προσδοκία σου είναι αληθινή
σε αποσυνδέει από αυτό που πραγµατικά είναι έτσι. Επιµένωντας στην προσδοκία
σου, χάνεις το σηµείο µόχλευσης σου για να κάνεις να συµβούν πραγµατικά
πράγµατα.
Οι άνθρωποι είναι αυτό που είναι και οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που δεν είναι.
Καθένας µας έχει ένα Κουτί και το Κουτί είναι το Κουτί. Το να περιµένεις τα πράγµατα
να είναι διαφορετικά είναι µια φαντασίωση. Ανεξάρτητα απο το πόσο δελεαστική είναι
µια φαντασίωση, µια φαντασίωση παραµένει µια φαντασίωση.
Είναι αλήθεια ότι δεν είσαι το Κουτί σου. Είναι επίσης αλήθεια ότι ξεκινάς από το να
είσαι συµπαγώς ταυτισµένη µε το Κουτί σου, όπως όλοι οι άλλοι. Το να αλλάξεις
ταυτότητα από το να είσαι ταυτισµένη µε ένα Κουτί στο να είσαι ταυτισµένη µε άλλο
Κουτί είναι µια υψηλού επιπέδου ικανότητα του Possibility Manager που απαιτεί
κατάρτιση και εξάσκηση στο ίδιο επίπεδο εδειδίκευσης όπως το να µάθεις να οδηγείς
αυτοκίνητο. Η προσδοκία ότι ένα άτοµο θα ενεργήσει µε κάποιον τρόπο διαφορετικό
απο αυτόν που υπαγορεύει το Κουτί του είναι το ισοδύναµο µε το να οδηγείς
καταπάνω σε έναν τοίχο από τούβλα, προσδοκώντας να είναι ο δρόµος: δυνατό αλλά
όχι τόσο πιθανό.
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ΠΕΙΡΑΜΑ: Επέλεξε µια σχέση µε την οποία µπορείς να κάνεις αυτό το πείραµα. Μην
πεις στο άλλο άτοµο τι κάνεις. Άρχισε δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις σκέψεις σου
και µετά άρχισε να σκέφτεσαι το άλλο άτοµο. Παρατήρησε τις ιστορίες που έχεις
δηµιουργήσει για αυτό το άτοµο στο µυαλό σου, ως αποτέλεσµα της µη εκπλήρωσης
των παλιών προσδοκιών που είχες για αυτό το άτοµο. Θυµήσου κάθε περιστατικό.
Πρέπει να είναι εύκολο να τα εντοπίσεις γιατί κάθε περιστατικό θα έχει αφήσει νια
συναισθηµατική πληγή στην καρδιά σου.
Να είσαι σε εγρήγορση και συγκεκριµένος. Συνέχισε µέχρι να έχεις µια πλήρη
αξιολόγηση των ιδιοτήτων της σχέσεις που έχεις δηµιουργήσει κρατώντας µεγάλες ή
µικρές προσδοκίες για αυτό το άτοµο.
Τώρα εξέτασε το ενδεχόµενο να αφαιρέσεις όλες τις προσδοκίες σχετικά µε αυτό το
άτοµο, µία κάθε φορά. Φαντάσου πως θα ήταν να συµµετέχεις σε αυτή τη σχέση
χωρίς προσδοκίες. Αν σταµατήσεις να περιµένεις κάτι, οτιδήποτε, τότε ό,τι κάνει το
άλλο άτοµο είναι αυτό που κάνει, και µπορείς να είσαι παρών µαζί τους, µαζί µε αυτό
που πράγµατι είναι, αντί µαζί µε τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες του τι πρέπει να είναι
ή δεν πρέπει να είναι.
Ποια θα ήταν η εµπειρία του άλλου ατόµου εαν ήταν σε µια σχέση µαζί σου, που ήταν
εντελώς ελεύθερη απο προσδοκίες; Θα άρχιζαν να έχουν την εµπειρία ότι είναι
αποδεκτοί; Θα άρχιζαν να έχουν την εµπειρία ότι είναι σεβαστοί;
Εδώ είναι που το πείραµα γίνεται µετασχηµατικό.
Επέλεξε µια καλά αιτιολογηµένη προσδοκία που έχεις διατηρήσει για αυτό το άτοµο
για κάποιο καιρό. Σε µια κατάλληλη στιγµή (που θα προκύψει µόνο εαν την
δηµιουργήσεις σκόπιµα) πες σε αυτό το άτοµο, “Έχω διατηρήσει µια προσδοκία για
σένα ότι _________, “ και γέµισε το κενό µε τις λεπτοµέρειες της προσδοκίας σου.
Μετά πες, “Αποσύρω αυτήν την προσδοκία µου για σένα για πάντα.”
Μετά µην πεις τίποτα. Περίµενε ήρεµα στον καινούριο χώρο που µόλις
δηµιούργησες. Μείνε παρών. Μείνε συνδεδεµένος. Άφησε τα αισθήµατα να
εµφανιστούν. Συνέχισε να αναπνέεις.
Βίωσε τι συµβαίνει µέσα σου, µέσα στο άλλο άτοµο, και στον χώρο στον οποίο είστε
συνδεδεµένοι όταν αποσύρεις αυτήν την προσδοκία.
Εξέτασε το ενδεχόµενο να κάνεις το ίδιο πείραµα µε επιπλέον προσδοκίες και µε
επιπλέον άτοµα.
Χωρίς προσδοκίες,
Clinton
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