
Nepřátelé přinášejí mnohé dary. Například vás motivují
a pomáhají vám soustředit se na to, čemu věříte. Nepřátelé
vám také vytvářejí standardy, podle kterých sami
sebe posuzujete, a to jako osobu, tak i součást společnosti:
Joe Frazier udělal z Muhammada Aliho skvělého
boxera.
„Člověk existuje pouze tehdy, pokud je mu oponováno.“
Georg Hegel, 1770–1831
Tvrdý soupeř z vás dostane to nejlepší. Čím těžší soupeř,
tím lepší odměna – dokonce i v případě, že byste
prohráli. Je lepší prohrát v souboji s nepřítelem, který
stojí za to, než rozšlapat neškodného soupeře. Získáte
tím sympatie a respekt a vybudujete si lepší postavení
pro příští souboj.
Fakt, že na vás někdo zaútočí, znamená, že jste dostatečně
důležití na to, aby vás někdo označil za cíl. Měli byste
si užívat takovou pozornost a šanci dokázat, co ve vás
je. Nepřítel před branami byl pro vůdce vždy užitečný,
protože pomáhal odvrátit pozornost veřejnosti v obtížných
dobách. Využijte nepřítele při svolávání svých sil, přitáhněte
ho co nejblíže: vaši vojáci budou vždy bojovat lépe,
pokud pocítí alespoň trochu nenávisti. Přehánějte rozdíly
mezi vámi a nepřítelem – vytyčte naprosto jasnou dělicí
čáru. Vaším cílem je vítězství, ne férovost nebo rovnováha.
Využijte válečnou rétoriku ke zvýšení sázek a posílení
bojového ducha.
V boji budete potřebovat prostor pro manévrování.
Být zahnán do rohu znamená smrt. Jestliže máte nepřítele,
dává vám to řadu možností. Pokud se s jedním z nich
spřátelíte a necháte ho zaútočit na jiného, můžete je oba
ve výsledku poštvat proti sobě. Bez nepřátel nebudete vědět,
jak a kterým směrem manévrovat, jak daleko můžete
zajít a kde jsou vaše limity.
Pamatujte si, že vždy budou existovat agresivnější,
prohnanější a nemilosrdnější lidé, než jste vy, a že fakt,
že vám některý z nich během života zkříží cestu, je nevyhnutelný.
S takovými lidmi se možná budete chtít smířit
a dosáhnout kompromisu. V těchto případech se ovšem
musíte zatvrdit a pochopit, že s některými lidmi nelze mír
uzavřít. Vaše touha po kompromisu se jinak stane zbraní
v rukou nepřítele.
Obraz:

Země. Nepřitel se
nachazi na zemi pod vašima
nohama. Ta ma gravitaci, silu
odporu, ktera vas drži na mistě.
Zapusťte do země kořeny, abyste ziskali
pevnost a silu. Bez nepřitele, po němž
můžete chodit a dupat, ztracite



poněti o všech rozměrech
a proporcich.
Autorita: Pokud spoléháte na bezpečí, a když nepřítel
dorazí, tak nejste dostatečn  ě ostražití, jste jako vrabec,
který hnízdí na stanu, nebo ryba, co plave v kotli – nepřežijete
ani den.
Chuko Liang (181–234 n. l.)

2.
NEBOJUJTE
V MINULOSTI
STRATEGIE
GUERRILLOVÉHO
DUŠEVNÍHO BOJE
Minulost vás nejčastěji brzdí a přináší vám utrpení vinou
zbytečných závazků, opakování zastaralých vzorců
a vzpomínek na minulá vítězství i prohry. Musíte s ní vědomě
bojovat a donutit se reagovat na přítomný okamžik.
Buďte k sobě nemilosrdní a neopakujte znovu stejné zastaralé
způsoby. Někdy se musíte donutit vydat novým
směrem, i kdyby to znamenalo riskovat. Ztrátu pohodlí
a bezpečí si vynahradíte získáním momentu překvapení,
díky kterému budou nepřátelé obtížněji předvídat vaše
další akce. Veďte proti vlastní mysli guerrillový boj a nedopusťte
existenci statických hradeb a viditelných citadel
– buďte neustále v pohybu.
Klíčové dovednosti válečného umění
Uvědomovat si, že se nacházíme v určitém stavu či
kondici, je samo o sobě procesem osvobození. Člověk,
který si není vědom svého stavu a podstaty svého sna
žení, se pokouší být někým jiným, než kým je. Časem
si na takové chování vytvoří návyk. Mějme tedy vždy
na mysli, že v našem zájmu je vždy zkoumat to, co je,
a vědomě pozorovat to, co je skutečně v přítomnosti,
bez jakéhokoliv zkreslení a dalších interpretací. Vyžaduje
to zvláště rafinovanou mysl a velmi přizpůsobivé
srdce, abyste si byli neustále vědomi toho, co je, a byli
schopni to sledovat. Jsoucno je totiž neustále v pohybu,
mění se a transformuje. Pokud je mysl připoutána
k předjímanému a určité víře, nezvládá sledovat rychlý
pohyb toho, co je. Jsoucno opravdu není statické – je
neustále v pohybu, což zjistíte, když jej budete velmi
pozorně sledovat. Potřebujete k tomu hbitou mysl a přizpůsobivé
srdce – což není možné, když je mysl staticky
fixována na něco, čemu člověk věří, na předsudek,
identifikaci. Ztuhlá mysl a srdce nedokáží rychle a pohotově



sledovat to, co je.
Džiddú Krišnamúrti, 1895–1986
Mou zásadou je nemít žádné zásady.
Abraham Lincoln, 1809–1865
Když přemýšlíme o nepříjemných vzpomínkách, nevyhnutelně
si řekneme: kéž bych to řekl nebo udělal jinak,
kéž bych to mohl udělat znovu. Generál, který ztratil
hlavu v žáru bitvy, si často při zpětném pohledu řekne,
že ta či ona taktika nebo manévr mohly vše změnit. Problém
ale není v tom, že o řešení přemýšlíme teprve tehdy,
když už je pozdě. Problém je v tom, že si myslíme,
že nám v dané situaci chyběla určitá znalost. Přesně takový
přístup je špatný. Ze správné cesty nás v prvé řadě
svádí to, že nejsme naladěni na přítomnost a dění okolo
sebe. Nasloucháme vlastním myšlenkám, reagujeme na

věci, které se nám staly v minulosti, a snažíme se apliko16
vat staré teze a myšlenky, jež ale nemají nic společného
s problémy, kterým čelíme v přítomnosti.
Pochopte, že nejlepší generálové a nejvynalézavější
stratégové uspěli ne proto, že by věděli více než ostatní,
ale proto, že byli (pozor na časovou souslednost) v případě
potřeby schopni odložit svou předpojatost a intenzivně
se soustředit na přítomný okamžik. Díky tomu přišla
tvůrčí inspirace a příležitosti byly plně využity. Čím lépe
dokážeme přizpůsobit své myšlenky měnícím se okolnostem,
tím realističtější bude naše reakce na ně.
Prozkoumejte znovu domněnky a zásady, které si hýčkáte.
Když se ptali Napoleona, jaké zásady boje dodržuje,
odpověděl, že žádné. Jeho genialita spočívala ve
schopnosti adaptovat se na okolnosti a v dovednosti vytěžit
maximum ze situací, do nichž byl postaven – byl
dokonalým oportunistou. Vaší jedinou zásadou by tedy
mělo být, že žádné zásady nemáte.
Když musíte čelit nové situaci, je nejlepší si představit,
že nic nevíte a vše se musíte naučit znovu. Místo
toho, abyste spoléhali na teze a knihy jiných lidí, si vyvinete
své vlastní strategické „svaly“.
Zapomeňte na minulé boje. Vaše poslední válka pro
vás může být stále nebezpečná, a to i v případě, že jste ji
vyhráli. Ve vašich vzpomínkách je stále živá. Pokud jste
zvítězili, použijete znovu stejné strategie, protože úspěch
vede k lenosti a samolibosti. Pokud jste prohráli, můžete
být nervózní a bojácní. Nepřemýšlejte znovu o poslední
válce, nemáte od ní dostatečný odstup. Místo toho se jí
snažte vymazat z paměti všemi prostředky.
Nechte své myšlenky volně proudit. V dětství se naše
myšlenky nikdy nezastavily. Byli jsme otevřeni novým
zkušenostem a zažívali toho tolik, kolik jen bylo možné.
V tomto smyslu lze říci, že všichni velcí stratégové
byli jako děti. Popravdě řečeno, někdy se jako děti i chovali.
Důvod je jednoduchý: nejlepší stratégové vidí věci
takové, jaké opravdu jsou. Velmi citlivě vnímají přítomnost



nebezpečí nebo příležitosti. V průběhu života se
věci mění a nic nezůstává stejné. Schopnost udržet krok
s okolnostmi vyžaduje velkou mentální flexibilitu. Velcí
stratégové nejednají na základě předem předjímaných
stanovisek; reagují na okolnosti bezprostředně, jako děti.
Jejich myšlenky jsou stále v pohybu, jsou vždy zvědaví
a ze všeho nadšení. Rychle zapomínají na minulost – přítomnost
je zajímá mnohem více.
Jestliže položíte na vodu prázdnou tykev a dotknete
se jí, sklouzne na jednu stranu. Můžete se snažit, jak
chcete, ale nikdy nezůstane v klidu. Mysl člověka, který
dosáhl nejvyšší úrovně, se ani na okamžik k ničemu
neupíná. Je jako prázdná tykev na vodní hladině, do níž
někdo strčí.
Takuan, Japonsko, 1573–1645
Kdykoliv zjistíte, že se vám myšlenky točí kolem určitého
objektu či jakési ideje – donuťte je, aby ho opustily.
Najděte si něco jiného, čím se zabavíte. Inspirujte se
dětmi a najděte si něco nového, co vás pohltí, něco, co
stojí za pozornost. Neztrácejte čas věcmi, které nemůžete
změnit nebo ovlivnit. Buďte stále v pohybu.
Vstřebejte ducha doby. Nalaďte se na ducha doby.
Vyvinout si „radar“ na trendy ještě dříve, než dosáhnou
své vrcholné fáze, si žádá praxi a trénink stejně jako dovednost
se jim přizpůsobit. Nejlepší je v průběhu života
periodicky měnit svůj styl. Jestliže se budete neustále
adaptovat, vyhnete se nástrahám minulých válek. Jakmile
si lidé budou myslet, že už vás znají, změníte se.
Měňte kurz. Někdy se musíte otřepat a zbavit se okovů
minulosti. Může to vyžadovat obrácení vašeho kurzu,
kdy uděláte přesný opak toho, co byste v dané situaci
udělali normálně. V takové situaci se musí rozum vyrovnávat
s novou skutečností a dotkne se života.
Přemýšlejte o své mysli jako o armádě. Armády se
musí adaptovat na chaos a komplexnost moderní války,
musí být flexibilní a dobře manévrovatelné. Konečným
projevem tohoto vývoje je guerrillová válka, která svou
strategii staví na chaosu a nepředvídatelnosti. Guerrillová
armáda se nikdy nezastaví, aby bránila určité místo či
město; vítězí díky neustálému pohybu a je vždy o krok
před nepřítelem. Nepohybuje se podle žádného vzorce,
a nedává tak nepříteli žádný cíl, na který by mohl zaútočit.
Osvojte si tento model jako nový způsob myšlení
a důsledně aplikujte nulovou taktiku. Napadněte problémy
z nových pozic, využívejte krajinu a vše, co máte
k dispozici. Budete-li v neustálém pohybu, nebudou mít
vaši nepřátelé kam zamířit.


