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SPARK 036 
(Código de matriz: SPARK036.00 para o jogo StartOver.xyz.) 
 
DISTINÇÃO: O relacionamento é um ato contínuo de criação não-linear. 
 
NOTAS: O casal é recém-casado. Na primeira noite, o homem volta para casa do 
trabalho e diz, “Olá, querida,” e dá-lhe um grande beijo. Ele diz: “Eu amo-te!” Ela diz: 
“Eu também te amo! Isto é tão maravilhoso!” Na segunda noite, o homem vem do 
trabalho e diz: “Olá, querida”, e dá-lhe um grande beijo. Ele diz: “Eu amo-te!" Ela diz: 
“Sim. Eu sei. Eu também te amo." Na terceira noite, o homem chega em casa do 
trabalho e diz: “Olá, querida”, e dá-lhe um grande beijo. Ele diz: “Eu amo-te!” Ela diz: 
“Tudo bem. O que tens mais?" 
 
Se o relacionamento for previsível, está morto. Se a troca de energia e comunicação 
são lineares, a relação precisa de vitalidade. Um relacionamento só pode ser 
alimentado se o relacionamento está vivo. Isto é verdade para os relacionamentos 
com o teu chefe, com os teus clientes, com os teus colegas, com os teus filhos, com 
os teus vizinhos, ou com os teus pais, não apenas com o teu companheiro. Se o 
relacionamento não for fluido, se não se expandir, tornando-se mais profundo, 
mudando, evoluindo, então isso não é viver.  
 
Para participar num relacionamento vivo, tu também tens de estar vivo. Um 
relacionamento não é algo que se consome como uma barra de chocolate. O 
relacionamento é um ato contínuo de criação não-linear. Um relacionamento não é 
resolver o problema de estar sozinha ou de ser insegura. Um relacionamento é sobre 
como criar a possibilidade para que o arquétipo masculino e os princípios femininos 
possam fazer o seu trabalho no mundo. 
 
Os Gestores de Possibilidades não entram nos relacionamentos para conseguir algo. 
Como Possibilitador, começas com a declaração: “Eu já tenho tudo o que preciso." 
Entras numa relação como criador, com o fim de dar. Vives o teu destino ao servir os 
teus relacionamentos. Cada relacionamento que tens é um laboratório onde podes 
fazer os experimentos de criar possibilidades, ter integridade, ser vulnerável, ser 
íntimo, aumentando a tolerância para a alegria, cura, expansão da tua caixa e assim 
por diante.  
 
Criação não-linear significa mesmo não saber necessariamente o que vem a seguir. 
A criação só acontece num AGORA minimizado. Se estás completamente presente e 
aceitas o que está a acontecer no teu relacionamento neste momento, então no 
momento seguinte tudo é possível. 
 
 
EXPERIMENTOS:  
SPARK036.01 Começa a ser não-linear nos teus relacionamentos. Chega cedo para 
trabalhar e para tomar um café com o teu chefe ou com os teus colegas. Começa uma 
Equipa de Possibilidades com eles. Telefona à tua companheira no meio do dia, não 
para obteres algo dela, liga sem teres uma razão. Telefona porque não podes resistir 
a apreciar algo nela, de como ela é. Liga-lhe para partilhares o que te surpreendeu 
esta manhã. Chama-a para investigar como a realidade funciona, fazer planos 
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interessantes para a noite juntos, para revelar quem és no estado líquido, para minar 
a mediocridade, para confirmar a singularidade, para falares com outra parte dela que 
quase nunca falas.  
 
Movimenta-te, produz, muda de identidade, invoca, convida, exige, muda o teu tempo 
e sê não-linear. Quando duas pessoas estão num relacionamento, há a Caixa de uma 
pessoa, há a Caixa da outra pessoa e há uma terceira coisa chamada relacionamento. 
A relação não é entre Caixas. A relação é entre os seres. Coloca a tua atenção em 
alimentar o teu relacionamento. Se cuidares de alimentar o teu relacionamento de 
maneiras extraordinárias e não-lineares, poderás descobrir que és alimentado da 
mesma forma. 
 
 
 
 
 
 


