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SPARK 016 
(Matrix Code: SPARK016.00 for StartOver.xyz game.) 
 
ROZRÓŻNIENIE: Przestrzeń określa, co jest możliwe. 
 
ADNOTACJE: Kiedy po raz pierwszy spotkasz się z koncepcją przestrzeni w 
Possibility Management, możesz wyobrazić ją sobie jak pokój. Fizyczna struktura z 
czterema ścianami, sufitem i podłogą tworzy fizyczną przestrzeń. Charakterystyczne 
rozmiary, kolory, kształty lub materiały przestrzeni fizycznej nie zmieniają się, chyba 
że ściany zostaną przebudowane lub zniszczone.  
 

Wykorzystaj obraz przestrzeni fizycznej, aby wyobrazić sobie inny rodzaj przestrzeni: 
przestrzeń energetyczną. Przestrzeń energetyczna jest często kojarzona z 
przestrzenią fizyczną, ale nie musi tak być. W rzeczywistości, zdobycie zdolności do 
pracy z przestrzeniami energetycznymi oddzielonymi od przestrzeni fizycznych jest 
kluczową umiejętnością w Possibility Management. 
 

W przeciwieństwie do przestrzeni fizycznej, przestrzeń energetyczna jest mobilna. 
Przestrzeń energetyczną można zadeklarować, rozszerzać, skurczyć, obracać, 
przesuwać, sprawić by zniknęła, można przekształcać i przeznaczać do różnych 
celów w ciągu kilku chwil. Ze względu na te właściwości przestrzeń energetyczna 
okazuje się być całkiem użytecznym narzędziem. Jak to działa? 
 

Przestrzeń energetyczna jest łatwa do wykrycia w naturze. Jeśli zbliżysz się do 
dzikiego ptaka lub zwierzęcia możesz zaobserwować, że za każdym razem, gdy się 
zbliżasz, pozwala ci ono zbliżyć się na określoną odległość i dopiero wtedy oddala 
się od ciebie. Zwierzę utrzymuje wokół siebie energetyczną przestrzeń i może 
wyczuć, kiedy w nią wejdziesz. Tak samo jest w przypadku ludzi, tylko nasze zmysły 
uległy atrofii.  
 

Możesz bezpiecznie założyć, że większość twoich dotychczasowych kontaktów z 
przestrzenią energetyczną była nieświadoma. Nie jest to twoja wina - nie zostałeś w 
tym wytrenowany. Przy odrobinie praktyki możesz zacząć świadomie pracować z 
przestrzenią energetyczną.  
 

Jak powstaje przestrzeń energetyczna? Przestrzeń energetyczna powstaje poprzez 
świadome deklarowanie, że istnieje. Deklarujesz rzeczy przez cały dzień. Mówisz: 
"Jaki piękny dzień! Jaki to okropny dzień! Czuję się świetnie! Czuję się przytłoczony! 
Ten klient jest taki pomocny! Ten klient to wrzód na tyłku!" I tak dalej! Deklarowanie 
jest wtedy, gdy twoja uwaga kieruje twoją intencją, aby powiedzieć: "Tak jest." 
Deklaracja sprawia, że zaczynają istnieć warunki, które wcześniej nie istniały. Zanim 
zadeklarujesz energetyczną przestrzeń do istnienia, musisz najpierw określić jej 
granice. 
 

Najprostszym sposobem na określenie granic przestrzeni energetycznej jest 
wzorowanie jej na granicach przestrzeni fizycznej. Wtedy możesz zadeklarować 
osiem punktów przestrzeni energetycznej dokładnie w tych samych ośmiu rogach 
przestrzeni fizycznej, w której się znajdujesz. Spójrz w górę. Możesz zobaczyć cztery 
punkty, po jednym w każdym z czterech rogów sufitu. Spójrz w dół. Możesz 
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zobaczyć cztery punkty po jednym w każdym z czterech rogów podłogi. Pokój nie 
musi mieć idealnie prostokątnego kształtu, by zadeklarować w nim osiem punktów 
energetycznej przestrzeni. Kliknij palcami i oczami wyobraźni zadeklaruj istnienie 
ośmiu punktów potrzebnych do zdefiniowania energetycznej przestrzeni, którą 
chcesz trzymać. 
 

Każde kliknięcie mówi: "tutaj jest punkt, punkt jest tam...". Jeśli utrzymasz 10% z  
swojej uwagi na tych ośmiu punktach, energia intencji, którą przepuszczasz przez 
swoją uwagę, podtrzyma istnienie tych punktów i voila! Trzymasz przestrzeń! 
 

To trzymający przestrzeń (spaceholder) deklaruje, jakim celom ta przestrzeń będzie 
służyć. Jeśli nie trzymasz przestrzeni ze świadomą intencją, wtedy przestrzeń ta 
może równie dobrze służyć nieodpowiedzialnym celom. Jeśli świadomie trzymasz 
przestrzeń, to służysz jej i wszystkim w niej przebywającym jako trzymająca  
przestrzeni dla świadomych celów. Kiedy trzymający przestrzeń spotkania świadomie 
deklaruje jego cel, nagle jesteście dwoma lub więcej osobami zebranymi w imię tego 
celu.  
 

Cel energetycznej przestrzeni ustanawia jej kontekst. Kontekst przestrzeni jest 
potężniejszy niż prawa fizyki. To dlatego tak trudno jest w kontekście zachodniej 
nauki wyjaśnić takie zjawiska jak chodzenie po ogniu, wyginanie łyżek, lewitację i tym 
podobne. Kiedy nauka deklaruje kontekst przestrzeni, łyżki się nie zegną, a jeśli 
będziesz chodzić po ogniu, to się poparzysz. Tylko wtedy, gdy kontekst przestrzeni 
jest zmieniony w inny kontekst, łyżki rozpływają się w ludzkich palcach i zarówno 
dzieci jak i dorośli mogą tańczyć boso na rozżarzonych węglach. Kontekst 
przestrzeni determinuje to, co jest możliwe w tej przestrzeni. W ten właśnie sposób 
Menedżer Możliwości tworzy możliwości: deklaruje i trzyma przestrzeń w imię zasady 
możliwości. 
 
EKSPERYMENTY:  
SPARK016.01 Ćwicz wykrywanie kontekstu różnych przestrzeni. Przejdź z domu do: 
biura, kawiarni, sklepu, garażu, kościoła, na spotkanie AA, na siłownie i tak dalej, i 
wykrywaj energetyczne przestrzenie w każdej fizycznej przestrzeni. Następnie 
udoskonalaj swoje detektory i zauważaj, że w jednej fizycznej przestrzeni, na 
przykład w sali konferencyjnej lub jadalni, istnieje szereg bardzo różnych przestrzeni 
energetycznych. Wykrywaj, kto generuje kontekst każdej przestrzeni i jak to robi. 
Odkryj ich cel i zauważ, co jest możliwe w kontekście, który jest trzymany.  
Trzymający przestrzeń nie zawsze jest tym, kim myślisz, że powinien być. Często 
kluczowymi osobami w przestrzeni są osoby, które nie mają oficjalnie wyznaczonej 
władzy, a jednak funkcjonują jako trzymający przestrzeń. Na przykład, czasami małe 
dzieci kierują całymi rodzinami! 
 

Zrób następny krok. Zauważaj jak Ty sama podczas różnych spotkań i rozmów 
trzymasz przestrzeń. Zauważ, że masz potencjał do trzymania przestrzeni 
gdziekolwiek jesteś i cokolwiek się dzieje. Ćwicz świadome trzymanie większej 
przestrzeni niż zwykle podczas spotkań, w rozmowach i relacjach. Naucz się, co jest 
potrzebne do tworzenia i trzymania przestrzeni zarówno z nieskazitelnością jak i z 
możliwościami. 
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Kiedy po raz pierwszy zacząłem uczyć się trzymać przestrzeń, używałem pewnego 
rodzaju energetycznego kleju, aby kontrolować wszystko. Przestrzeń rzeczywiście 
była "trzymana", ale była trzymana tak mocno, że każdy był niemal przyklejony do 
swojego miejsca. Po pewnym czasie trochę się rozluźniłem, ale tylko trochę. Nie 
miałem już absolutnej kontroli, ale przynajmniej ludzie mogli się poruszać - tylko 
powoli, jakby po kolana w błocie. W końcu zdałem sobie sprawę, że w trzymaniu 
przestrzeni wcale nie chodzi o kontrolę. Trzymanie przestrzeni nie wymaga siły, a 
jedynie mojej uwagi i zaangażowania.  
 

Pomysł bycia całkowicie odpowiedzialnym za proces i rezultaty przestrzeni, a 
jednocześnie wyzbycie się kontroli był zarówno przerażający jak i niezwykły. Z 
czasem przestrzenie, które trzymałem zyskiwały dostęp do niemal nieograniczonej 
energii, tyle że nie była to moja energia. To była energia jasnych zasad, którym dana 
przestrzeń miała służyć. Jako trzymający przestrzeń, byłem przestrzenią, przez którą 
zasady, którym służyliśmy, mogły wykonywać swoją pracę. Teraz nietrzymanie 
przestrzeni wymaga ode mnie dużego wysiłku.  
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