SPARK 046
(Matrix Code: SPARK046.00 for StartOver.xyz game.)
ROZRÓŻNIENIE: Jedna osoba z możliwościami może wymyślić świat na nowo.
ADNOTACJE: Tak. Mówię to do Ciebie. Zaczynając od teraz, tworzenie
rewolucyjnych rezultatów nie może być oddelegowane na kogoś innego, gdzieś
indziej, kiedy indziej. Rewolucja może zacząć się od Ciebie właśnie tutaj, teraz, z
zasobami i kontaktami, które już masz.
Nie zostałeś przygotowany na natychmiastowość i ogrom wkładu, jaki jesteś w stanie
wnieść. Spójrz na historię. Tworzenie świata na nowo nie wymaga armii inżynierów
ani beczek pieniędzy. Różnicę robią jednostki. Świat zbudowany na określonych
zasadach gry (ang. gameworld) jest zaprojektowany w ten sposób: nie ma żadnych
ograniczeń co do tego, co możesz zrobić, aby uczynić rzeczy lepszymi.
Być może tak długo byłaś negowana przez swoje otoczenie, że nabrałaś tendencji do
negowania samej siebie. Być może wyrobiłeś/aś w sobie nawyk automatycznego
podporządkowywania się autorytetowi lub tradycji. Możesz ukrywać się w
anonimowości jak mała rybka w wielkiej ławicy. Takie nawyki i tendencje mogą
skutecznie chronić Cię przed społecznym ośmieszeniem, zmniejszając Twoją
zdolność do osiągania wyników, ale nie stanowią one ograniczenia tego, co jest dla
Ciebie możliwe.
Nie szanujesz swoich prawdziwych możliwości, jeśli nie wykorzystujesz ich do
maksimum, kiedy jest to właściwe. Szkoda konia wyścigowego, który nigdy nie jest w
stanie biec w pełnym galopie.
W momencie gdy czytasz ten SPARK jest już za późno na ukrywanie się i
wstrzymywanie. Masz ledwie wystarczająco czasu, aby zrobić zadanie, które masz
do wykonania.
Kluczowym składnikiem w tym rozróżnieniu są możliwości. Możliwości są
uniwersalnym rozpuszczalnikiem. Możliwości mogą pokonać każdą przeszkodę lub
opór. Taka jest natura możliwości.
Możliwości pochodzą z klarowności. Nie masz możliwości, dopóki nie możesz jasno
zobaczyć, co jest możliwe. Kiedy już masz możliwości, nic nie stoi pomiędzy Tobą i
urzeczywistnieniem tego, oprócz wytrwałości. Czasami Menedżer Możliwości ma
tylko jedną opcję: po prostu próbować, ciągle i ciągle, w każdy możliwy sposób. To
nie ma znaczenia, ile masz lat, kiedy pojawi się możliwość. Galileusz nie napisał
swojej pierwszej książki, dopóki nie skończył pięćdziesięciu lat!
EKSPERYMENTY:
SPARK046.01 Każdego dnia w tym tygodniu zrób jedną rzecz, aby świat stał się
lepszy. Zaskocz samą siebie (To może oznaczać podjęcie działań, zanim dowiesz
się, co z tego będziesz mieć). Przestań czekać na idealne warunki. Przestań
zastanawiać się, czy Twoje działanie jest rozsądne czy nie, czy się powiedzie czy
nie, a nawet czy da się to zrobić czy nie. Po prostu ruszaj. Wykonaj czynność bez
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wahania. Wykonanie tego działania przygotowuje Cię do podjęcia następnego
działania. Rewolucyjne działanie może być tak proste jak sprzątnięcie śmieci których
nie upuściłeś. Następnego dnia będziesz przygotowany na coś innego.
Tworzenie świata na nowo nie jest jego ratowaniem. Jest to po prostu kreatywna
rewolucyjna akcja, która sprawia, że rzeczy są lepsze. Oto instrukcja dla ciebie: jeśli
nie widzisz możliwości, by urzeczywistnić całą swoją wizję, wykreuj jakąkolwiek
część tej wizji dla której widzisz taką możliwość, a następnie oceń sytuację raz
jeszcze.
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