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Actul creării unei lumi este revoluţionar.
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Să-ţi imaginezi ceva diferit, ceva mai bun
sau mai interesant înseamnă să schimbi
lumea existentă. Unele dintre cele mai mari
acte revoluţionare ale timpurilor noastre au
fost posibile pentru că cineva a avut curajul
să-şi imagineze ceva inedit.

Este timpul să începem.
Nu uita: ai o putere imensă!
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Este adevărat, imaginaţia ne creează
realitatea şi atunci noi ne putem
considera adevăraţi alchimişti, capabili să
transformăm societatea şi cultura cu vorbele
şi ideile noastre. Avem puterea de a vindeca
o cultură suferindă cu „energia magică”
născută din imaginaţia noastră. Putem
începe procesul schimbării prin simpla
documentare a ideilor noastre.

Această carte va începe cu o listă.
Ţi se va cere să faci o listă detaliată cu
tot ce te atrage: lucruri pe care le iubeşti,
care te fascinează, care te entuziasmează,
pe care îţi place să le priveşti, pe care le

„Purtăm în noi minunile pe care le căutăm în afara noastră.” Sir Thomas Browne
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După ce ai terminat Baza de date, poţi
începe să completezi paginile. Vei apela des
la lista de materiale în procesul de modelare
a lumii tale.
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Vei folosi lucrurile din Baza de date ca pe
nişte instrumente ale actului creativ – la
fel ca vopselele pentru un pictor – pentru
a crea textúră şi a construi o fundaţie a
locului imaginat de tine. Lumea imaginară
va fi bazată în întregime pe individualitatea
noastră, deci va fi complet unică.

45

colecţionezi. Înşiră obiecte, culori, sunete,
texturi, mirosuri, materiale, alimente,
amintiri, locuri şi oameni. Fă o listă cât mai
cuprinzătoare. Această listă va constitui
„Baza de date”.
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Toţi visăm la un loc în care am vrea să
trăim, la ce ne-ar plăcea să facem cu timpul
nostru, la lucruri mai bune decât cele din
prezent. Unii visează la o lume mai bună şi
la felul cum ar arăta ea. Alţii visează la noi
tipuri de guvernare a societăţii, la sisteme
politice alternative, la economii noi. În
paginile acestei cărţi, ai posibilitatea de a-ţi
crea propria realitate.

„Realitatea este întotdeauna răsfrântă de imaginaţie şi ne trăim viaţa prin imaginaţie.” Steven Duncombe
vii
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„Istoria va fi blândă cu mine,
pentru că eu intenţionez să o scriu.”
Winston Churchill

Bazeaz-o pe o perioadă istorică preferată.
Fă şi o cronologie. Inventează un mit al
creării lumii tale. Cum a apărut ea? A
descoperit-o cineva? Citeşte mituri ale
altor popoare şi culturi.
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