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SPARK 038 
(Matrix Code: SPARK038.00 for StartOver.xyz game.) 
 
DISTINÇÃO: Tudo acontece sem palavras. 
 
NOTAS: Tudo o que acontece ocorre primeiro sem palavras de qualquer tipo. 
Mesmo as próprias palavras – sejam faladas, escritas ou pensadas – são, a 
princípio, sem palavras. A impressão que move você a se comunicar ocorre primeiro 
com um impulso sem palavras. Só depois de aplicar palavras a esse desejo, elas se 
tornam palavras que carregam significado. Qualquer comunicação que você recebe 
é, a princípio, sem palavras. A comunicação consiste em rabiscos em uma página 
ou tela, pulsos elétricos em linhas telefônicas ou ondas sonoras no ar. Sua 
compreensão só vem quando você toma a iniciativa de dar sentido às palavras. 
Você é o único responsável por todos os significados que experimenta. 
 
Por exemplo, imagine alguém se aproximando e falando com você em um idioma 
que você não entende. As palavras que a pessoa fala são apenas sons distorcidos, 
não diferente do vento que sopra nas árvores ou da água caindo sobre a rocha. 
Mesmo que a pessoa esteja falando palavras reais para você, a sua Caixa não pode 
aplicar a verbosidade a elas. As palavras faladas não têm impacto, mas a 
comunicação ainda ocorrerá em sua mente como um ouvinte. A comunicação vem 
sem palavras, diretamente dos sons, expressão facial, tom de voz, sentimentos e 
gesticulações. 
 
A linguagem de sinais também é um meio de comunicação sem palavras. Os gestos 
simbólicos com as mãos e os dedos não representam tanto as palavras quanto 
representam conceitos. Ambos, “ouvinte” e “falante” da língua de sinais, misturam 
conceitos de uma maneira que um usuário da linguagem de palavras nunca 
conseguiria. E funciona muito bem. 
 
Olhe ao seu redor agora. Encontre uma palavra impressa em algum lugar. Escolha 
olhar para a palavra como arte abstrata. O design é composto por formas, curvas e 
cores. É uma forma sem significado. Estude como a sua Caixa insiste em tentar dar 
significado às formas familiares, mas sem sentido. A sua Caixa é uma máquina 
criadora de significado. Muitas vezes, você esquece quem tem o controle da chave 
seletora de canal da máquina de significado. 
 
Você está tão familiarizado com o trabalho em uma realidade verbal que ignora 
outras realidades. Você acha que as palavras são mais poderosas do que as ações, 
então você faz pequenas promessas e pensa que você não precisa mantê-las. Você 
estabelece pequenas conversas e faz piadas espirituosas enquanto ignora as 
manipulações das transações de status. Você acha que razões ou desculpas 
importam ou fazem diferença e oferece-as em lugar de resultados. Você acha que 
os significados que você aplica às palavras que outra pessoa fala são o único e 
verdadeiro significado e, então, você reage de acordo, mesmo que muitos outros 
significados sejam possíveis. 
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O Possibility Management (gerenciamento de possibilidades) ocorre primeiro no 
domínio sem palavras. No domínio sem palavras não há motivos, desculpas, 
argumentos, explicações, justificativas, reclamações, culpar, elogiar ou idolatrar. Os 
significados são vistos sob a suspeita de que tenham sido criados pela Caixa para 
funcionar como gatilhos para produzir em você certas reações. Você então usa a 
reação emocional para justificar fazer o que a Caixa quer que você faça de qualquer 
maneira. Um Gestor de Possibilidades vai além dessa tecnologia padrão de Caixa 
aprendendo a trabalhar em níveis que são anteriores à palavra. O procedimento 
para isso é primeiro assumir a responsabilidade por fazer o que você realmente 
quer, sem se esconder atrás de construções de palavras como significados, razões, 
explicações ou desculpas. 
 
EXPERIMENTOS:  
SPARK038.01 Um Gestor de Possibilidades sabe que qualquer pessoa pode derivar 
qualquer significado imaginável a partir de qualquer comunicação. Um Gestor de 
Possibilidades sabe que não importa o que aconteça, isso não tem sentido até que 
ele próprio diga o que é. 
 
Esta semana, realize o seguinte experimento revolucionário. Deste momento em 
diante, pelos próximos sete dias, toda vez que você tiver a oportunidade de aplicar 
um significado ao que uma outra pessoa diz a você, dê ao que está sendo dito o 
significado: “eu te amo”.  
 
 
 


