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(Matriisikoodi: SPARK000.00 StartOver.xyz -peliä varten.)

MÄÄRITELMÄ: Integroimalla  Radikaalin  Tiedon  Tietyt  Käytännölliset  Sovellukset
kaikkiin viiteen kehoon voit muuttaa suhdettasi universumiin.

MUISTIINPANOT: S.P.A.R.K. lyhenne tulee englanninkielisestä  Specific Practical
Applications of Radical Knowledge. S.P.A.R.K.-tekstien kirjoittaja on Clinton Callahan
ja  tekstit  ovat  copyleft,  eli  vapaasti  levitettävissä (Creative  Commons  Nimeä  4.0
Kansainvälisen  Julkisen  Lisenssi).  Tämä  tarkoittaa,  ettei  kenelläkään  ole
tekijänoikeutta teksteihin. S.P.A.R.K. -tekstit ovat avoimen koodin ajatusjärjestelmä.
S.P.A.R.K. -tekstit jaetaan ilmaiseksi ympäri maailmaa ja jakajina toimivat General
Memetics sekä useat muut tiimit, jotta Tavallinen Inhimillinen Ajatusjärjestelmä tulisi
päivitettyä ja jotta ihmiset voisivat kasvaa aikuisiksi, voisivat yhteisesti ja järkevästi
yhteisasua Maailmassa ja yhdessä luoda valoisampi tulevaisuus. S.P.A.R.K. -tekstit
ovat työkaluja, joilla voi rakentaa siltoja seuraavaan kulttuuriin, eli siihen kulttuuriin
joka  tule  patriarkaatin  ja  matriarkaatin  jälkeen,  kulttuuriin  jota  kutsutaan
arkkiarkaatiksi. 

Radikaali tieto on selkeitä, nasevia määritelmiä meemin muodossa. 

Meemi on verrattavissa  geeniin siinä mielessä että geenit ovat fyysisen kehomme
pienimmät rakennusohjeet. Meemit sen sijaan ovat älyllisen kehomme, mielemme,
maailmankuvamme, eli laatikomme, pienimmät rakennusohjeet.

Jos  osaat  hahmottaa,  että  meemit  ovat  verrattavissa  geeneihin,  niin  tämä  osa
radikaalia tietoa –  meemi meemeistä – on astunut sisään ja uudelleenmuokannut
maailmankuvaasi. Olet juuri saanut uuden työkalun millä ajatella. Jos olet herkistynyt
tuntemukselle miltä tuntuu kun mielesi järjestäytyy uudelleen, niin olet  huomannut
miten tämä meemi meemeistä on muokannut ajatusjärjestelmääsi. 

Possibililty  Management  erittelee  ja  työskentelee  viiden  erillisen  mutta  toisiinsa
kytketyn kehon kanssa: fyysinen keho, älyllinen keho, tunnekeho, energinen keho
sekä arkkityyppinen keho. Se, että älyllinen kehosi on muokkautunut ymmärrettyäsi
uuden  meemin  ei  ole  välttämättä  tarpeeksi  muuttaaksesi  suhdettasi
maailmankaikkeuteen.  Se  ei  takaa  uusia  tuloksia.  Ahaa!-elämyksen  tuoman
ymmärryksen myötä olet kuitenkin vasta kolmannella sijalla. Ensimmäinen sija on se,
kun S.P.A.R.K.-teksti uppoaa ja muokkaa kaikkia viittä kehoasi. Tällä tavalla sinun
muotosi  muuttuu.  Tapa,  jolla  sisäistetään  Radikaalin  Tiedon  Tietyt  Käytännölliset
Sovellukset viiteen kehoon on uudelleenmäärittelemällä omakuvasi olemaan kokeilija
ja siitä hetkestä lähtien tehdä leikkisästi kokeiluja uudella ajatusjärjestelmälläsi. 

Tämän  vuoksi   S.P.A.R.K.-teksti  sisältää  MÄÄRITELMÄN,  selventäviä
MUISTIINPANOJA ja muutaman KOKEILUN joita voit tehdä. Ilman kokeiluja uudet
meemit eivät voi integroitua viiteen kehosi eikä elämääsi.

Maailmankaikkeus on joka puolella ympärilläsi  ja on vuorovaikutuksessa kanssasi
viiden kehosi muodon mukaisesti.  Muuttamalla useamman kehon muotoa, pakotat
maailmankaikkeuden virtaamaan ympäritsesi uudella tavalla. Kun maailmankaikkeus
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virtaa ympäritsesi uudella tavalla myös olosuhteesi muuttuvat spontaanisti. Tämä on
voimaannuttava  salaisuus  jolla  voi  luoda  uusia  mahdollisuuksia  ja  uusia  tuloksia
muuttamalla  sisäistä  rakennettasi  sen  sijaan,  että  muuttaisit  ulkoisia  rakenteita.
Muuttamalla muotoasi  tarjoat  maailmainkaikkeudelle,  sekä sen paikallisille alaisille
ECCO:ssa  (Earth  Coincidence  Control  Office,  eli  Maailman  Sattumien
Kontrollikeskus)  uusia  potentiaaleja  käytettäväksi.  Se,  että  huomaa  yhtäkkiä  ja
yllättäen  olevansa  siirretty  uusiin  elämän  olosuhteisiin  on  Korkean  Tason
Hauskuutta! Tässä on muutama kokeilu jolla pääset alkuun.

KOKEILUT: S.P.A.R.K. KOKEILUT ovat osa valtavan monen pelaajan käyttämää,
online sekä offline-tilassa toimivaa, henkilökohtaisen kehittymisen peliä, jonka nimi
on  StartOver.xyz.   Lukemalla  S.P.A.R.K.-tekstin  olet  ansainnut  1  Matriisipisteen.
Tekemällä S.P.A.R.K. KOKEILUN saat 1 lisäpisteen Matriisiin. Kokeilun  lukemisella
ja  kokeilun  tekemisellä on  radikaali  ero,  ja  ECCO  tunnistaa  eron…  Jokaisella
S.P.A.R.K.-tekstillä  ja  S.P.A.R.K.  kokeilulla  on  oma  matriisikoodinsa,  jonka  voit
rekisteröidä netissä pelin sovellusalustalla. Teoria on se, että kun olemme yhteisesti
ansainneet  1.000.000  matriisipistettä,  niin  jotain  positiivista  tulee  pulppuamaan
inhimillisestä morfogeneettisestä kentästä ja maapallon status quo tulee muuttumaan
paremmaksi.

Matriisi  kasvaa,  kun  määritelmät  uppoavat  energiseen  kehoosi,  joka  alkaa
poimimaan  ja  soveltamaan  lisää  tietoisuutta  jokapäiväisessä  elämässäsi.  Voit
k  asvattaa   matriisia   monella tavalla, jokainen niistä on hieman epämukava, jokainen
niistä  altistaa  sinut  tietoisuuden  laajentumisen  tuomalle  positiiviselle  stressille.
Esimerkkiksi  voit  kasvattaa  matriisiasi  matkustelemalla  jalan  vieraissa  maissa,
meditoimalla pyhimyksien hautakammioissa, hyväksymällä ja syömällä kaiken ruuan
jonka  tarjoilija  tuo  sinulle  ravintolassa  valittamatta  siitä,  kannattelemalla  ja
navigoimalla  pyhiä  tiloja,  hoitamalla  vauvoja,  olla  hymyilemättä  koko  ajan,
huomiomalla missä huomiosi on ja tulemalla tietoiseksi siitä mistä olet tietoinen, olla
jäämättä  koukkuun –  jopa  äitisi  seurassa,  jne.  On  miljoonia  eri  tapoja  kasvattaa
matriisia,  jokainen tapa on kokeilu.  Tässä on neljä KOKEILUA matriisikoodeineen
tälle kyseiselle tekstille SPARK000.00.

SPARK000.01  Lue  tämä  SPARK000  ääneen  toiselle  ihmiselle  (ei  lapselle).  Yritä
lukea  se  hänen  fyysiseen  kehoon,  niin  etttä  määritelmät  uppoavat  hänen
Olemukseen,  ei  hänen  mieleen.  Lopussa  pyydä  heidän  mielipidettä  lukemastasi.
Kuuntele heitä puhumatta ainakin 3 minuuttia siinäkin tapauksessa että he eivät sano
mitään.

SPARK000.02 Lue  tämä  SPARK000  ääneen  keskusteluryhmässäsi,
Mahdollisuustiimissäsi,  tai  jossain  muussa kokouksessa.  Pyydä muita  selittämään
esitetyt  määritelmät  sitä  mukaan  kun  luet.  Pane  merkille,  jos  nämä  henkilöt
suhtautuvat toisiinsa eri tavalla jälkeenpäin. 

SPARK000.03 Lähetä tämä SPARK000 sähköpostitse 10 henkilölle,  jotka voisivat
haluta muuttaa olosuhteitaan muuttamalla suhdettaan maailmankaikkeuteen. Tämän
tarkoitus on olla pitämättä näidä ideoita vain omana salaisuutenasi.  Jos tarpeeksi
moni  ihminen  pitää  matriisin  kasvattamista  tärkeimpänä  asiana  elämässään
saattaisimme pystyä kehittämään paremman maailman! 
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SPARK000.04 Hanki itsellesi Piip!-kirja, pieni muistikirja, jota voit kantaa mukanasi ja
käyttää  kun  olet  tekemässä  S.P.A.R.K.  kokeiluja.  Ensimmäiseksi  muistiinpanoksi
vietä  5  minuuttia  kirjoittamalla  muistiin  se,  mistä  olet  tietoinen  että  olet  tietoinen
sisimmissäsi tällä kyseisellä hetkellä. 

Tervetuloa S.P.A.R.K:ien maailmaan, 
Clinton
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