SPARK 008
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Δηµιουργείς την πραγµατικότητα µε Είναι-Κόλλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η λέξη “είναι” δεν υπάρχει στη φύση. Χρησιµοποιείς τη λέξη “είναι”
αρκετά δηµιουργικά (αν και ασυνείδητα) για να χειραγωγήσεις τον τρόπο µε τον
οποίο εσύ και άλλοι άνθρωποι βιώνετε τον κόσµο. Χρησιµοποιείς τη λέξη “είναι” σαν
κόλλα για να συνδέσεις δυο πράγµατα µαζί, που δεν είναι µαζί στην πραγµατικότητα.
Η κολληµένη σύνθεση τροποποιεί την εµπειρία σου από την πραγµατικότητα,
δηµιουργώντας διευρυµένες ή µειωµένες δυνατότητες για να ταιριάξει µε τον σκοπό
του Κουτιού σου.
Είσαι προδιαθετηµένη, πρώτα από την εκπαίδευση της σύγχρονης κουλτούρας και
µετά από συνήθεια, να κολλάς µαζί διατυπώσεις της πραγµατικότητας µε µειωµένες
παρά µε διευρυµένες δυνατότητες, τότε ενεργείς σαν να είσαι παγιδευµένη από τις
µπάρες της φυλακής της µειωµένης πραγµατικότητας! Ξεχνάς εντελώς ότι εσύ έχεις
χτίσει τις µπάρες, και γιαυτό ότι εσύ η ίδια έχεις, µαζί σου, κάθε στιγµή και σε κάθε
περίσταση, τα απαραίτητα εργαλεία για να αποσυναρµολογήσεις τις µπάρες όποτε
θέλεις. Το µόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να ξεκολλήσεις τα “είναι” στο µυαλό
σου.
Το “είναι” καµουφλάρεται µέσω πολυάριθµων συζυγιών: είναι, είµαι, είναι, ήταν, έχει,
έχουν, είχαν, κάνω, κάνει, έκανα, είµαι, θα µπορούσε, µπορεί, πρέπει, θα έπρεπε, και
επίσης οι “δεν” µορφές αυτών των λέξεων, δεν είναι, δεν είµαι και ούτω καθεξής.
Για παράδειγµα, εξέτασε τη δήλωση, “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της
είναι αδύνατη.” Χρησιµοποιώντας την ιδέα της Είναι-Κόλλας, µπορείς να δεις ότι έχεις
πάρει τη φράση “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της” και την κόλλησες µαζί
µε την ποιότητα του “αδύνατου” χρησιµοποιώντας τη λέξη “είναι” σαν σύνδεσµο.
Χρειάζεται µια αλλαγή στην προσοχή για να το πιάσεις αυτό, αλλά εαν έπρεπε να
χωρίσεις αυτές τις δυο φράσεις και τις κοιτάξεις χωρίς την κόλλα, θα µπορούσες να
δεις ότι “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της” και το “αδύνατη” δεν έχουν στην
πραγµατικότητα απολύτως τίποτα να κάνουν µεταξύ τους..
Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία της Είναι-Κόλλας συνειδητά θα µπορούσες επίσης
το ίδιο εύκολα να είχες συγκολλήσει τη φράση “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην
ώρα της” µε µια ποικιλία από εναλλακτικές φράσεις. Κάθε νέα εργασία κόλλησης
οριοθετεί τα δικά της µοναδικά αποτελέσµατα. Θα µπορούσες για παράδειγµα να
έχεις δηµιουργήσει: “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της είναι πολύ
διασκεδαστική.” Ή “Η ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της είναι πολύ εύκολη.” Ή
“Ή ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της είναι µια περιπέτεια.”Ή “ Η ολοκήρωση
της εργασίας στην ώρα της δεν είναι τίποτα γι αύτήν την άγρια οµάδα”
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Το ερώτηµα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου είναι το εξής: Είναι “Η ολοκλήρωση
της εργασίας στην ώρα της” πραγµατικά “αδύνατη”, ή εσύ την κάνεις αδύνατη
κολλώντας µαζί µια τέτοια διατύπωση; Εξέτασε την ιδέα ότι κολλώντας τη φράση “Η
ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της” στην φράση “αδύνατη” είναι στην
πραγµατικότητα “διασταυρωµένη καλωδίωση”, όχι µια πραγµατική αλήθεια, αλλά
µάλλον µια κατασκευασµένη αλήθεια. Θεώρησε την ιδέα ότι εσύ κάνεις “Την
ολοκλήρωση της εργασίας στην ώρα της” “αδύνατη” µε την πράξη της καλωδίωσης
µε αυτό τον τρόπο στο µυαλό σου, και µετά ψάχνεις από τους φίλους σου τη
συµφωνία τους για την πραγµατικότητα αυτής της πραγµατικότητας.
Κοίταξε σε µια άλλη συνηθισµένη πραγµατικότητα που µπορείς να δηµιουργήσεις
ειναι-κολλώντας “Αυτός” µε “λάθος”. Η πραγµατικότητα που προκύπτει είναι “Αυτός
είναι λάθος”. Σκέψου για τις δυνατότητες που θα ανοίγονταν έαν γινόσουν συνειδητός
ότι εσύ στην πραγµατικότητα τον έκανες λάθος µε την Είναι-Κόλλα. Τότε θα είχες την
επιλογή να τον µετατρέψεις σε οτιδήποτε άλλο επιλέξεις. “Είναι αφοσιωµένος.” “Είναι
ισχυρός.” “Είναι ενδιαφέρων.” “Είναι περιποιήτικός.” Κάθε διατύπωση δηµιουργεί µια
διαφορετική πραγµατικότητα, και κάθε διατύπωση προσκαλεί ένα διαφορετικό ύφος
λειτουργικότητας στην περίσταση.
Εξέτασε πόσο συχνά ακούς ή χρησιµοποιείς αυτές τις κακόφηµες διασταυρούµενες
καλωδιώσεις: “Δεν µπορώ να το κάνω αυτό.” “Οι πόροι είναι περιορισµένοι.” “Η
δουλειά µου είναι κουραστική.” Αυτό είναι ένα πραγµατικό χάος.” “Τώρα έχουµε ένα
πρόβληµα.” “Αυτό είναι κακό.” “Αυτό είναι τροµακτικό!” “Τώρα βρισκόµαστε σίγουρα
σε κρίση.” “Αυτό είναι συγκεχυµένο.” “Αυτό µου σπάει τα νεύρα!” “Αυτό είναι
απελπιστικό.” “Αυτοί είναι οι ανταγωνιστές.” “Είµαστε χαµένοι.” “Αυτό δεν µπορεί να
γίνει.” “Δεν έχω αρκετό χρόνο.” “Δεν σε εµπιστεύοµαι.” “Δεν υπάρχουν αρκετά
χρήµατα.” “Είµαι κουρασµένος.¨ Κάθε µακέτα επινοεί έναν δικό της κόσµο. Εάν
παίρνεις τις διατυπώσεις σαν αληθινές, τότε ο κόσµος είναι περιορισµένος από τις
υποθέσεις κάθε δήλωσης. Εαν παίρνεις τις διατυπώσεις σαν µόνο ένα από
πολυάριθµα πιθανά µοντέλα της πραγµατικότητας- παραπλανητικές φυλακές
φτιαγµένες από φράσεις κολληµένες µαζί µε “είναι” - τότε στη στιγµή κερδίζεις την
δυνατότητα να επανεφευρίσκεις κόσµους. Αυτό δεν είναι ένα αστείο. Αυτός είναι ο
τοµέας του Possibility Manager.
ΠΕΙΡΑΜΑ: Καταδίωξε τον εαυτό σου. Ακολούθησε τα ίχνη της δηµιουργίαςπραγµατικότητάς σου και παρατήρησε τα πρότυπά σου. Κάθε φορά που
χρησιµοποιείς τη λέξη “είναι” δηµιουργείς πραγµατικότητα. Τι δυνατότητες ενισχύεις;
Τι δυνατότητες εξαλείφεις; Η άσκηση είναι να πιάσεις τον εαυτό σου αµέσως µετά
την πράξη της χρήσης του “είναι”, µετά κατα την διάρκεια της πράξης, µετά αµέσως
πριν την πράξη, στο σηµείο αυτό που έχεις µια επιλογή για το τί ειναι-κολλιέται µαζι.
Διάσπασε τα πρότυπά σου επίτηδες έτσι ώστε να µπορείς να δεις οτι η
πραγµατικήτητά σου είναι µόνο ένα συνηθισµένο πρότυπο και όχι κάποια απόλυτη
πραγµατικότητα.
Μια προσθήκη σε αυτό το πείραµα είναι να χρησιµοποιήσεις “κάντο- απ΄την-αρχή”
Αµέσως µόλις πιάσεις τον εαυτό σου να δηµιουργεί µια πραγµατικότητα, απλά
ψέκασε την διατύπωση µε Είναι-Κόλλα-Διαλύτη έτσι ώστε το “είναι” να ξεκολλήσει.
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Μετά ξεκίνα ξανά µε ένα “καντο-απ΄την-αρχή” και Ειναι-Κόλλα για να δηµιουργήσεις
µια πραγµατικότητα που δεν βρίσκεται µέσα στα όρια του συνηθισµένου σου
Κουτιού. Προσπάθησε να δηµιουργήσεις πραγµατικότητες µε µια αφθονία από
δυνατότητες.
‘Ο,τι καλύτερο,
Clinton
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