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ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Το ιστορικό ενος edgeworker έχει αξιοπιστία σύµφωνα µε µια νέα σειρά 
προτύπων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ‘Ενας edgeworker είναι κάποιος που έχει ανακαλύψει τα όρια-σκέψης 
της κουλτούρας που γεννήθηκε και αντί να πηδήξει προς τα πίσω τροµαγµένος 
προσπαθώντας να κρύψει το µυστικό του, στέκονται στην άκρη και κοιτάνε και στις 
δύο κατευθύνσεις. Κοιτάζουν προς τα µέσα στην κατεύθυνση της κουλτούρας που 
κάποτε πίστευαν ότι ήταν το µόνο που υπάρχει και µελετούν τις νευρώσεις της, και 
κοιτάνε προς τα έξω πέρα από την άκρη στο ό,τι άλλο είναι δυνατό, εξετάζοντας πως 
να δηµιουργήσουν γέφυρες, πόρτες, ή µετασχηµατικές διαδικασίες για να φτάσουν 
εκεί. Νοµίζω ότι είσαι ένας edgeworker. 

Όταν κάποιος σε ρωτάει κοινωνικά ή επίσηµα: “Τι έχεις κάνει;” ή, “Τι κάνεις;” , η 
ερώτησή τους θα µπορούσε πολύ εύκολα να προέρχεται από µια ασυνείδητη σειρά 
προτύπων σύµφωνα µε την όποία µετράνε τις απαντήσεις σου. Εάν τα πρότυπα 
προέρχονται από την καθιερωµένη κουλτούρα, τότε αυτά που έχεις κάνει ή αυτά που 
κάνεις ίσως δεν αξίζουν πάρα πολύ. Εάν ισχυριστείς ότι ό,τι κάνεις έχει αξία θα 
µπορούσες εύκολα να ταξινοµηθείς σαν ένας χύππης, ένας περίεγος, ένας κλόουν, 
ένας αιρετικός ή ένας χαµένος. Το να σου απευθύνουν όλα αυτά τα όνόµατα προτού 
να έχεις καθόλου την ευκαιρία να πεις, “Καληµέρα, το όνοµά µου είναι…” ίσως να 
σου δηµιουργήσει ένα σύνδροµο κατώτερης πολιτισµικής ρήξης. Αυτό πιθανότατα 
δεν είναι ένα καλό σηµείο για να ξεκινήσεις τη µέρα σου. Εποµένως σου 
προσφέρουµε τις ακόλουθες ασκήσεις. 

ΠΕΙΡΑΜΑ: Προτού να έχεις αξιοπιστία µε κάποιον άλλο, µπορεί να σε βοηθήσει να 
έχεις αξιοπιστία µε τον εαυτό σου. Αυτή ή άσκηση σε βοηθάει να πάρεις θέση για την 
δική σου αξιοπιστία. Κανείς δεν µπορεί να το κάνει για σένα. Κανείς δεν µπορεί να σε 
εµποδίσει να το κάνεις. Εδώ είναι το πως να χρησιµοποιήσεις το ιστορικό σου σαν 
απόδειξη για την ιστορία ότι είσαι αξιόπιστη. 
1.Κάνε µια λίστα του τι έχεις κάνει και του τι κάνεις από την οπτική των δικών σου 
πολιτισµικών αξιών. Πρώτα κάνε µια λίστα από είκοσι ή τριάντα αξιοσηµείωτα 
πράγµατα από τις δικές σου ικανότητες και εµπειρία. Στη συνέχεια περιόρισε τη λίστα 
σε ίσως οκτώ πράγµατα και αποµνηµόνευσέ τα, έτσι ώστε να βρίσκονται στην άκρη 
της γλώσσας σου για εύκολη ανάκτηση σε καθηµερινές συνοµιλίες. Αυτό µπορεί να 
µήν είναι τόσο εύκολο όσο µπορεί να νοµίζεις. Οι αξίες και επικρίσεις του σύγχρονου 
πολιτισµού έχουν προγραµµατιστεί βαθιά στις φλέβες σου. Γι αυτό ίσως να µην 
αναγνωρίζεις την αξία πολλών από τις δράσεις και τα επιτεύγµατά σου. 
Εδώ είναι ένα δείγµα λίστας από συνέντευξη φίλων που ίσως ενεργοποιήσει τη 
µνήµη σου: 
1. Μπορώ να καρφώσω ένα µαχαίρι σε ένα δέντρο από εφτά µέτρα απόσταση. 
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2. Έχω γράψει 37 άρθρα blog δηµοσιευµένα στην ιστοσελίδα Alternative News. 
3. Μπορώ να χτίσω και να χρησιµοποιήσω µ ια αυτόνοµη τουαλέτα 
κόµποστοποίησης. 

4. Μπορώ να εφαρµόσω τις 13 τυποποιήµένες τεχνικές λήψης αποφάσεων σε µια 
οµάδα ανθρώπων. 

5. Μπορώ να προσδιορίσω την ονοµασία 100 διαφορετικών δέντρων µόνο κοιτώντας 
τα. 

6. Μπορώ να ζήσω 30 µέρες χωρίς να δηµιουργήσω κανένα πλαστικό, γυάλινο ή 
µεταλικό απορρίπωµα. 

7. Μπορώ να δηµιουργήσω και να παραδώσω την Τεχνολογία Συνεδριάσεων Torus 
(Torus Meeting Technology). 

8. Μπορώ να εκτελέσω το Phoenix Process για µια οµάδα. 
9. Μπορώ να παραδώσω ένα Σεµινάριο Σχεδιασµού στην Περµακουλτούρα. 
10.Μπορώ να αποσυναρµολογήσω και να ξανασυναρµολογήσω µια µηχανή 
εσωτερικής καύσης 6 κυλίνδρων. 

11.Μπορώ να διδάξω στους ανθρώπουν να διαπραγµατεύονται οικειότητες σε 5 
σώµατα. 

12.Μπορώ να διδάξω και να εφαρµόσω τη διαδικασία δηµιουργίας πρότζεκτ Dragon 
Dreaming. 

13.Μπορώ να δηµιουργήσω και να πλοηγήσω χώρο κατα τη διάρκεια συνατήσεων 
Possibility Team (Οµάδα Δυνατοτήτων). 

14.Μπορώ να διακρίνω τα αισθήµατα από τα συναισθήµατα, µικτά συναισθήµατα 
από καθαρά συναισθήµατα, και χαµηλό δράµα από υψηλό δράµα, και µπορώ να 
χρησιµοποιήσω αυτές τις διακρίσεις για να δώσω Possibility Coaching. 

15.Μπορώ να χτίσω και να χρησιµοποιήσω έναν ηλιακό φούρνο και µια ηλιακή 
κουζίνα. 

16.Μπορώ να διδάξω στους ανθρώπους να είναι πιο κεντρωµένοι, πιο γειωµένοι, και 
πιο συνειδητοί για να είναι πιο υπεύθυνοι για πράγµατα για τα οποία δεν είχαν 
φανταστεί ότι θα µπορούσαν να είναι υπεύθυνοι. 

17.Μπορώ να χρησιµοποιήσω ένα όπλο, µια σφεντόνα, ένα µπούµερανγκ, ένα 
κοντάρι, ένα δόρυ µε atlatl και ένα τόξο µε βέλη. Μπορώ να κάνω µύτες βέλους 
από κέρµατα. Μπορώ να διδάξω στους ανθρώπους πως να ανάψουν φωτιά µε 8 
διαφορετικούς τρόπους χωρίς τη χρήση σπίρτων ή αναπτήρα. 

18.Μπορώ να οργανώσω και τρέξω µια εκδήλωση. 
19.Μπορώ να διδάξω στους ανθρώους να  κάνουν Οµιλία Δυνατοτήτων, Οµιλία 
Ανακάλυψης και Οµιλία του Δράκου. 

20. Μπορώ να αποσχολιοποιήσω παιδιά. 
21.‘Εχω µε επιτυχία ολοκληρώσει τα εξής τρια εργα (προτζεκτ): 
22.Μπορώ να χτίσω ένα σπίτι απο cob, ένα µικροσκοπικό σπίτι και ένα Earthship. 
23.Μπορώ να αφήσω τους ανθρώπους να µε χειροκροτήσουν και να επιτρέψω στην 
εκτίµηση να ρεύσει µέσω εµού πίσω στην πηγή. 

24.Μπορώ να δηµιουργήσω ένα νανοέθνος. 
25.Μπορώ να στρατηγικοποιήσω την κυκλοφορία µιας νέας υπηρεσίας. 
26.Μπορώ να ράψω τα δικά µου ρούχα και να κάνω τα δικά µου παπούτσια. 
27.Μπορώ να παίξω το didgeridoo, το πιανολίνο και το πανφλάουτο. 
28.Μπορώ να διδάξω στους ανθρώπους να χορέυουν βαλς, two-step, τσα-τσα-τσα 
και τανγκό. 
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29.Μπορώ να παραδώσω 5 διαφορετικές διαδικασίες µύησης αυθεντικής 
ενηλικίωσης. 

30.Μπορώ να παραδώσω µαθήµατα yoga. 
31.Μπορώ να περπατήσω 20 χιλιόµετρα σε µια µέρα. 
32.Μπορώ να κάνω ένα κανάλι στο YouTube µε πάνω από ένα εκκατοµύριο 
επισκέψεις. 

33.Μπορώ να κάνω µια online ιστοσελίδα. 
34.Μπορώ να χτίσω και να προσκαλέσω κόσµο σε έναν καινούριο παιγνιόκοσµο που 
κάνει κάποιον ήδη υπάρχων παιγνιόκοσµο άχρηστο. 

Και χιλιάδες ακόµα… Κάνε την προσωπική σου λίστα και άφησέ την να γίνει άγρια. 
2. Κύκλωσε 8 περίπου από τα αγαπηµένα σου πράγµατα στη λίστα σου και 
αποµνηµόνευσέ τα. Αυτό είναι το ιστορικό σου. 
3. Σκέψου πως θα ονόµαζες κάποιον στην γραµµή εργασίας που περιλαµβάνει όλες 
αυτές τις 8 δεξιότητες. 
4. Πάρε θέση για την αξιοπιστία του ιστορικού σου, δίνοντάς του φωνή. Κάνε το 
ορατό. Για παράδειγµα, συστήσου σε συναντήσεις και πάρτυ µε το επάγγελµα του 
ιστορικού σου. Χρησιµοποίησε αυτό το επάγγελµα σε περιλήψεις, προσωπικά 
προφίλ και αιτήσεις υποψηφιότητας. Εκτύπωσε επαγγελµατικές κάρτες για το 
επάγγελµα του ιστορικού σου. 
5. Πάρε θέση στον κόσµο για την αξιοπιστία του επαγγέλµατός σου κάνοντας µια 
ιστοσελίδα, γράφοντας άρθρα, δίνοντας οµιλίες,  εκπαιδεύσεις, βίντεο και εργαστήρια 
έτσι ώστε άλλοι να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες του επαγγέλµατός 
σου, ίσως ακόµα και να πάρουν αυτό το επάγγελµα για τον εαυτό τους. 

Προσέλαβε τον εαυτό σου,  
Clinton- μιμητικός μάγος
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