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SPARK 074 
(Matrix Code: SPARK074.00 for StartOver.xyz game.) 
 
ROZRÓŻNIENIE: Żyjesz w patriarchacie. Masz moc, by uczynić patriarchat 
nieistotnym. 
 
ADNOTACJE: Przed szścioma tysiącami lat, kultury świata były matriarchalne. 
Matriarchat jest oryginalnym, udanym projektem ludzkich kultur od co najmniej 100 
000 lat. Po ostatniej epoce lodowcowej, poważne zmiany klimatyczne zmusiły 
istniejące kultury matriarchalne do desperackiego przetrwania. Z chaosu wyrosły 
patriarchalne strategie przetrwania oparte na niedostatku, konkurencji i 
paradygmacie "ja wygrywam, ty przegrywasz", nieświadomego wojownika. 
Patriarchalni najeźdźcy wkrótce podporządkowali sobie wszystkie pozostałe 
matriarchaty. Patriarchat stał się wszechobecny i do dziś podporządkowuje sobie 
wszystko, co stanie na jego drodze. Jeśli nie myśleliście o tym wcześniej, to dlatego, 
że patriarchat nie uczy was, że jest patriarchatem. 
 
Ten SPARK jest o odkrywaniu, że jesteś jedną z osób pozostawiających za sobą 
biegunowość matriarchatu/patriarchatu, przechodząc przez most kulturowo-
ewolucyjny do archearchatu, następnej ewolucji świadomości na Ziemi. Matriarchat 
to kultura niemowlęca, ludzie chodzący w gigantycznym barze sałatkowym otwartym 
24/7/365, mama troszcząca się o wszystko. Patriarchat to kultura nastolatków, 
niewtajemniczonych nastolatków rywalizujących ze sobą o bycie "cool" podczas 
robienia bałaganu bez zamiaru posprzątania go. Archearchia wyłania się po 
matriarchacie i patriarchacie poprzez umieszczenie w swoim centrum autentycznej, 
trwającej dorosłości i archetypowych procesów inicjacyjnych. Archearchia to 
archetypowo inicjowane dorosłe kobiety twórczo współpracujące z archetypowo 
inicjowanymi dorosłymi mężczyznami. 
 
Jedną z Twoich największych przeszkód w byciu żródłem archearchii jest Twoja 
wczesna ekspozycja i trening w sztywnej umysłowej sterylności właściwej dla 
struktury patriarchatu. Nie ma się czym martwić. Możesz wyzwolić swój umysł z 
patriarchalnych kajdan, wykonując kilka eksperymentów. 
 
EKSPERYMENTY:  
SPARK074.01 Zwróć uwagę na patriarchat. Nie zdziw się, jeśli ten eksperyment 
wywoła znaczną wściekłość, żal, strach, zakłopotanie lub rozpacz. Głębokie uczucia 
w ciszy czekały w Tobie, aż do czasu, gdy będziesz gotowy/a, by po nich surfować 
do innej możliwości. Ten czas może być teraz. 
 
Dostrzeżenie patriarchatu nie jest łatwe. To dlatego, że urodziłeś/aś się w 
patriarchacie i nie zaznałaś/eś niczego innego. Bez alternatywnych perspektyw 
jesteś zahipnotyzowany/a, by myśleć, że to wszystko, co istnieje. Twoim 
eksperymentem jest obudzenie się. 
 
Obserwowanie patriarchatu jest jak jedna ryba analizująca, jak bardzo skażona jest 
woda, podczas gdy inne nie zadają żadnych pytań: nie jest to łatwe, ale bardzo 
pouczające. Obserwacja patriarchatu daje ci moc, by uczynić patriarchat nieistotnym, 
zyskując wybór, którego wcześniej nie miałeś: patriarchat czy autentyczność? Co 
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wybierasz? Kiedy zaciekle rozróżniasz pomiędzy patriarchatem a nieskażoną 
rzeczywistością, tworzysz opcję wyboru czegoś innego niż patriarchat. Posiadanie 
opcji o szerszym zakresie niż ten, który posiada patriarchat, jest kluczowe dla 
Possibility Managera. 
 
Zauważając patriarchat, zaczniesz dostrzegać, że: 

 Żyjesz w świecie, który jest zdominowany i kontrolowany przez mężczyzn. 

 Współczesna kultura jest zaprojektowana tak, by służyć celom mężczyzn. 

 Mężczyźni ustanawiają i egzekwują prawa. Mężczyźni podejmują decyzje. 

 Mężczyźni projektują miasta, ulice, budynki, systemy transportowe, systemy 
komunikacyjne, rozrywkę i odzież; nawet urządzenia kuchenne są 
projektowane i sprzedawane przez mężczyzn. 

 Mężczyźni definiują ideały piękna kobiet. Mężczyźni tworzą reklamy. 

 Kobiety otrzymały ostatnio prawo do głosowania. Jest to jednak złudzenie 
upodmiotowienia, ponieważ samo głosowanie jest męską formą 
podejmowania decyzji. Kobiety nie podejmują decyzji za pomocą 51% głosów. 
Kobiety naturalnie podejmują decyzje poprzez konsensus. Mężczyźni nie 
używają konsensusu. 

 Jeśli kobiety chcą władzy w patriarchacie, muszą najpierw obalić swoją 
kobiecość i stać się lepszym człowiekiem niż mężczyźni. 

 Patriarchat jest kontynuowany poprzez edukację naszych dzieci przez 
wszystkie formy media i szkoły. Kobiety zniewolone w patriarchacie uczą 
swoje córki, jak żyć jako niewolnice w patriarchacie. 

 Seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci jest typowe i często niezakłócane 
lub akceptowane jako normalne w patriarchacie. 

 Patriarchat tworzy wojny przeciwko planecie, ponieważ patriarchat nie jest 
okrągły: brakuje w nim miłości. Kobiety wiedzą, jak zapobiegać wojnom, ale 
tego nie robią. 

 Patrzenie, jak mężczyźni cierpią w patriarchacie, jest zemstą i demonstruje 
niewielką władzę, jaką mają kobiety. 

 I tak dalej... 
 
Niech szok wywołany tymi obserwacjami wpłynie na Ciebie na głębokim poziomie. 
Blizna po tym doświadczeniu może posłużyć Ci jako punkt odniesienia do 
odróżnienia się od patriarchatu. Możesz wtedy powiedzieć: "Ach, tak. To. To jest 
manifestacja patriarchatu. To nie jestem ja." 
 
SPARK074.02 Wnieś archearchię do życia. Powołujesz archearchię do życia 
poprzez osobiste przesunięcia w kierunku przyjęcia współzależności wszystkich istot. 
Może to stać się podstawą twojego odczuwania, myślenia, działania i bycia. Co to 
oznacza? Jak to zrobić? Oto kilka sposobów: 

 Poświęć kilka minut każdego ranka, popołudnia i wieczoru, aby zatrzymać się 
gdziekolwiek jesteś, zrelaksować się, spowolnić swój umysł, oddychać przez 
podeszwy stóp i wejść w spójność z milionami innych ludzi na całym świecie, 
którzy również przechodzą na archearchię. 

 Przestań postrzegać rzeczy tak, jak zostałeś wyszkolony, aby je widzieć, jako 
samotne, odizolowane obiekty. Zauważ, jak przedmioty harmonizują, tańczą 
razem i odnoszą się do siebie nawzajem. Zauważ jak każdy przedmiot i 
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stworzenie używa i jest używane przez wszystko dookoła. Na przykład, 
drewniane krzesło jest zrobione z żywego drzewa, które wyrosło z Ziemi. 
Drewno to światło słoneczne i Ziemia przekształcona przez inteligencję. 
Krzesło jest używane przez człowieka do siedzenia, a także przez pająka jako 
część jego pułapki do łapania i zjadania much. Krzesła są pielęgnujące dla 
ludzi i niebezpieczne dla much. 

 Patriarchat uczy, że osoba, która właśnie przeszła obok ciebie, jest oddzielona 
od ciebie fizyczną przestrzenią między wami. Z powodu tej separacji myślisz, 
że nie musisz się o nią troszczyć. W swoim eksperymencie zmień swoją 
percepcję, aby doświadczyć, że przestrzeń między wami jest tym, co was 
łączy. Oboje oddychacie tym samym powietrzem. Wasze pola 
bioenergetyczne pieszczą się wzajemnie. Zgoda na ignorowanie siebie 
nawzajem to taniec patriarchalny. Wykonujcie taniec archearchiczny, 
zgadzając się pomagać sobie nawzajem w nauce.  

 
Każda chwila, w której żyjesz archearchią, to jedna chwila życia mniej dla 
patriarchatu. Ten SPARK nie jest wezwaniem do rewolucji, ale do ewolucji. Waszej 
ewolucji. Obalanie patriarchatu jest całkowicie nieistotne. To, co jest istotne, to 
przebudzenie się do tego, kim jesteś, nierozerwalnie połączony z każdym i 
wszystkim innym, zawsze i wszędzie, z nieuchronną mocą wyboru przy każdym 
działaniu, który kontekst kulturowy popierasz. 
 
Poprzez swoje osobiste eksperymenty możesz dowiedzieć się więcej o archearchii. 
Kiedy uczysz się wprowadzać archearchię w życie, mała część ludzkości się uczy. 
Zmienia się globalna etnosfera. Kiedy Twoje codzienne kreacje ustanawiają 
archearchię, wtedy archearchia żyje. Dzięki waszym eksperymentom egalitaryzm, 
wzajemność i miłość do życia odzyskują oparcie na całym świecie jako realne 
alternatywy dla globalizacji. 
 
W szczególności jest to wezwanie dla kobiet do przebudzenia się. Kobietom łatwiej 
jest wyrwać się z patriarchatu niż mężczyznom. Kobiety są mądrzejsze, szybsze, a w 
wielu przypadkach silniejsze niż mężczyźni. Kobiety żyją dłużej i mają lepsze 
orgazmy. Kobiety wiedziały to o sobie przez cały czas, ale używały tych rozbieżności 
do narzekania i manipulacji. Teraz nadszedł czas, abyś posiadała swoje mocne 
strony i wykorzystała je w sposób odpowiedzialny. Przestań próbować pokonać 
patriarchat w jego własnej grze. Oczywiście, że możesz. Ale co zyskasz, jeśli 
będziesz grać w męskie gry lepiej niż mężczyźni? Dostaniesz więcej strachu, 
nienawiści i agresji ze strony mężczyzn. 
 
Zaproszenie jest dla Ciebie, abyś zagrała w inną grę. Zagrajcie w archearchię. 
Możesz grać w archearchię, nawet jeśli wszyscy wokół grają w patriarchat. Wtedy, 
jeśli mężczyzna będzie chciał być z Tobą, będzie miał motywację, aby porzucić 
nastoletnie gry i zrobić wszystko, co trzeba, aby dorosnąć i spotkać się z Tobą w 
archearchii. 
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