
SPARK 053
(Matrix Code: SPARK053.00 for StartOver.xyz game.)

DISTINÇÃO: Posicionamento é a sua Caixa querendo se defender.

NOTAS: A Caixa se posiciona usando uma É-Cola para estabelecer uma relação
rígida entre duas coisas dissociadas. A posicionalidade é desenfreada e
principalmente descontrolada no pensamento ordinário da Caixa. Ela afirma
facilmente: Eu estou certa. Você está errada. Eu sei. Eu não conheço. Eu não posso
fazer isto. Estou desconfortável. Eu odeio isso. Isso não é justo, e assim por diante.

Quando você se identifica com a sua Caixa – ou seja, quando você experimenta a
sua Caixa como sendo você – então você age como se sua posição fosse a
realidade. Por exemplo, você toma como certo que é verdade quando você diz: Eu
gosto disso. Eu não gosto disso. Você deve me tratar assim. Eu devo ganhar. Isto é
impossível. Eu não sei como. Isto não é bom o suficiente. Eu não sou boa o
bastante. Não há tempo, dinheiro, espaço ou energia suficientes. Você é
incompetente. Você é melhor que eu. Você não se encaixa. Eu não me encaixo. Eu
sei o que é melhor para você. Isso não é adequado. Eles não se importam comigo.
Eu sou uma pessoa boa. Eu sou má. Isto é mau. A minha necessidade é maior que
a sua. O meu problema é mais importante do que o seu. Eu sou mais importante que
você, etc.

A tecnologia da Caixa se aplica a todos os níveis de Caixa, incluindo famílias,
departamentos, bairros, tribos, empresas, culturas, religiões, raças, governos, festas
– até décadas de tempo podem ter uma Caixa. (A década de 1920. A década de
1960.) Como a Caixa dedica-se primeiramente à sua própria sobrevivência, a sua
posicionalidade é defendida com extrema veemência. Quando as Caixas tomam
posições, o resultado automático e inevitável é a guerra. Veja a história da
humanidade.

Para a Caixa, é extremamente fácil, extraordinariamente rápido e totalmente familiar
tomar uma posição. Isso porque, com uma posição, a Caixa sabe quem é e,
portanto, como agir para se defender. Para a Caixa, é bastante raro e totalmente
não-linear sair de uma posição uma vez que tenha sido estabelecida. Para a Caixa,
sair de uma posição e abrir-se à flexibilidade e aceitação é o equivalente à morte.
Um Possibilitador uma vez disse: "Eu subscrevo a ideia de morrer o mais rápido
possível. Eu considero um dia bom quando eu morro três vezes antes do café da
manhã.”

Um Possibilitador não pode se dar ao luxo de se fixar em uma posição para os



propósitos da Caixa. Fazê-lo é perder acesso à neutralidade imparcial necessária
para usar Ferramentas do Possibility Management.



Vamos explorar por um momento as extraordinárias experiências, perspectivas e
possibilidades que estão disponíveis quando você evita tomar posições.

- Se você não tomar posição sobre o que pode ou não ouvir, então você pode
ouvir.
- Se você não tomar posição sobre o que você tem, então você pode ter
qualquer coisa ou nada.
- Se você não tomar posição sobre o que está criando, pode mudar a si mesmo
sem resistência ou recuo.
- Se você não tomar nenhuma posição sobre quem você é ou quem você não
é, então você pode ser qualquer um ou ninguém.
- Se você pode ser ninguém e ainda ser responsável, então você pode ser um
espaço.
- Se você pode ser um espaço, então você pode representar algo maior que
você mesmo.
- Se você pode representar algo maior do que você mesmo, então você
estabelece um relacionamento recíproco com isso e serve de maneiras
extraordinárias.
- Se você não tomar posição sobre como as coisas devem ser ou não podem
ser, então você pode manter-se presente na forma como as coisas são.
- Se você não tomar posição sobre o que é correto ou incorreto, então você
pode perceber como as coisas funcionam e aprender o que produz os melhores
resultados.
- Se você não tomar posição sobre como algo tem que ser, então você pode
escolher como isso é.
- Se você não tomar nenhuma posição sobre o seu estado atual, o seu estado
pode mudar no momento seguinte.

EXPERIMENTOS:
SPARK053.01 Preste muita atenção à experiência energética das Caixas tomando
posições. É claro que é mais fácil detectar quando a Caixa de outra pessoa toma
uma posição do que detectar quando a sua própria Caixa toma uma posição. Em
ambos os casos, o fenômeno é o mesmo e tem as mesmas características, recuo,
rigidez, encolhimento de perspectiva, linearização, redução de possibilidade,
exclusão, separação, imobilização e falta de vida. Você estabelece a posição cada
vez que chega a uma conclusão.

Durante toda a semana, sempre que perceber que já tomou uma posição, que está
no momento tomando uma posição, ou está prestes a tomar uma posição, nomeie-a



pelo que é. Diga: “A minha Caixa está se defendendo e assumindo a posição de que
(diga qual é a posição), porque (nomeie o problema que a posição resolve). Muitas
vezes, tomamos uma posição para resolver o “problema” de sentir medo de alguma
coisa. Então diga: “Existem outras possibilidades”. Comece a listá-las



. Uma possibilidade é recomeçar a conversa novamente e, desta vez, em vez de se
posicionar, revele-se dizendo: “Eu sinto (raiva, medo, tristeza ou alegria) porque....”

Quando você perceber que a Caixa de outra pessoa está tomando uma posição, não
se oponha. Não deixe a sua Caixa guerrear com a outra Caixa. Em vez disso, apenas
concorde com a sua posição de forma simples e sincera. Ao usar o princípio do
acordo do Possibility Management, você se retira da posição de inimigo para que não
haja conflito. Ao concordar, você cria a possibilidade de reinventar a conversa para
ser mais fluida e com maior perspectiva, e para servir princípios em vez de uma
posição.


