
Nechajte svoje myšlienky voľne prúdiť. V detstve
sa naše myšlienky nikdy nezastavili. Boli sme otvorení
novým skúsenostiam a zažívali toho toľko, koľko len
bolo možné.
V tomto zmysle možno povedať, že všetci veľkí stratégovia
boli ako deti. Pravdupovediac, niekedy sa ako
deti aj správali. Dôvod je jednoduchý: najlepší stratégovia
vidia veci také, aké sú. Veľmi citlivo vnímajú prítomnosť
nebezpečia alebo príležitosti. V priebehu života sa
veci menia a nič nezostáva také isté. Schopnosť udržať
krok s okolnosťami si vyžaduje veľkú mentálnu flexibilitu.
Veľkí stratégovia nekonajú na základe predvídaných
stanovísk; reagujú na okolnosti bezprostredne, ako deti.
Ich myšlienky sú stále v pohybe, sú vždy zvedaví a zo
všetkého nadšení. Rýchlo zabúdajú na minulosť – prítomnosť
ich zaujíma omnoho viac.
Keď položíte na vodu prázdnu tekvicu a dotknete sa
jej, skĺzne na jednu stranu. Môžete sa snažiť, ako chcete,
ale nikdy nezostane v pokoji. Myseľ človeka, ktorý
dosiahol najvyššiu úroveň, sa ani na okamih na nič
neupína. Je ako prázdna tekvica na vodnej hladine, do
ktorej niekto strčí.
Takuan Soho (1573 – 1645)
Kedykoľvek zistíte, že sa vaše myšlienky točia okolo
určitého objektu či akejsi idey, donúťte ich, aby prestali.
Nájdite si niečo iné, čím sa zabavíte. Inšpirujte sa deťmi
a nájdite si niečo nové, čo vás pohltí, niečo, čo stojí za
pozornosť. Nestrácajte čas vecami, ktoré nemôžete zmeniť
alebo ovplyvniť. Buďte stále v pohybe.

Vstrebajte ducha doby. Nalaďte sa na ducha doby.
Vyvinúť si „radar“ na trendy ešte skôr, ako dosiahnu svoju
vrcholnú fázu, si vyžaduje tréning a prax, ale aj schopnosť
sa im prispôsobiť. Najlepšie je v priebehu života
periodicky meniť svoj štýl. Keď sa budete neprestajne
adaptovať, vyhnete sa nástrahám minulých vojen. Len čo
si ľudia začnú myslieť, že vás už poznajú, zmeníte sa.

Meňte kurz. Niekedy sa musíte otrepať a zbaviť sa
okovov minulosti. Môže si to vyžadovať obrátenie vášho
kurzu, keď urobíte presný opak toho, čo by ste v danej
situácii urobili normálne. V takej situácii sa musí rozum
vyrovnávať s novou skutočnosťou a dotkne sa života.
Premýšľajte o svojej mysli ako o armáde. Armády sa
musia adaptovať na chaos a komplexnosť modernej vojny,
musia byť flexibilné a dobre manévrovateľné. Konečným
prejavom tohto vývoja je gerilová vojna, ktorá svoju
stratégiu stavia na chaose a nepredvídateľnosti. Gerilová
armáda sa nikdy nezastaví, aby bránila určité miesto
či mesto; víťazí vďaka neprestajnému pohybu a je vždy
o krok pred nepriateľom. Nepohybuje sa podľa žiadneho
vzorca, a nedáva tak nepriateľovi žiaden cieľ, na ktorý by
mohol zaútočiť.



Osvojte si tento model ako nový spôsob myslenia
a dôsledne aplikujte nulovú taktiku. Napadnite problémy
z nových pozícií, využívajte krajinu a všetko, čo máte
k dispozícii. Keď budete v ustavičnom pohybe, nebudú
mať vaši nepriatelia kam zamieriť.

Obraz:
Voda.
Prisposobuje svoj tvar
tomu, čim jej prud preteka,
odstrkuje kamene nabok, obrusuje
balvany, nikdy sa nezastavi,
nikdy nie je rovnaka.
Čim rychlejšie sa pohybuje,
tym je čistejšia.

Názor autority: 
Niektorí z našich generálov padli,
pretože všetko robili podľa pravidiel. Vedeli, čo
Frederick urobil v jednej situácii a čo Napoleon
v druhej. Vždy premýšľali nad tým, čo by urobil
Napoleon... Nepodceňujem hodnotu vojenských vedomostí,
ale keď budú ľudia bojovať podľa otrocky
dodržiavaných pravidiel, prehrajú. Vojna nie je
statická.
Ulysses S. Grant (1822 – 1885)

UPROSTRED DIANIA
NESTRÁCAJTE
DUCHAPRÍTOMNOSŤ
STRATÉGIA PROTIVÁHY
V procese bitky je ľudská myseľ náchylná na stratu
rovnováhy. V jednej chvíli vás konfrontuje priveľa vecí
– neočakávané nezdary, pochyby a kritika z radov vašich
vlastných spojencov. Hrozí nebezpečenstvo, že odpoviete
emocionálne, pod vplyvom strachu, depresie či
frustrácie. Je životne dôležité, aby ste si zachovali duchaprítomnosť
a mentálne schopnosti pod akýmkoľvek tlakom.
Musíte aktívne odolávať náporu okolností – buďte
aj naďalej odhodlaní, sebaistí a agresívni bez ohľadu na
to, čo vás zasiahlo. Zatvrďte svoju myseľ tým, že ju vystavíte
nepriazni osudu. Naučte sa zachovať si od chaosu
na bojovom poli odstup. Nech ostatní stratia hlavu; vás to
neovplyvní a zostanete na správnej ceste.

Kľúčové zručnosti vojnového umenia



Prvou kvalitou vojvodcu je schopnosť zachovať
si vždy chladnú hlavu, čo si vyžaduje nazerať na veci
také, aké sú. Správny vojvodca si nikdy nenechá zakaliť
úsudok ani dobrými, ani zlými správami. Všetky skú-
senosti, ktoré počas dňa zažíva, musia byť roztriedené
a oklasifikované, pretože zdravý rozum a správny úsudok
sú výsledkom správneho a rovnomerného zhodnotenia
všetkých skúseností. Existujú istí muži, ktorí si, na
úkor vlastného morálneho a fyzického stavu, vytvárajú
o všetkom v duchu predstavy: akýkoľvek skvelý môže
byť ich rozum, guráž či vôľa, akýmikoľvek vynikajúcimi
kvalitami môžu inak oplývať, takí muži nie sú vhodní
na to, aby velili armáde ani veľkým vojnovým operáciám.
Napoleon Bonaparte (1769 – 1821)
Radi o sebe premýšľame ako o racionálnych bytostiach.
Predstavujeme si, že od zvierat nás oddeľuje
rozum a schopnosť predstavivosti. To je však pravda len
čiastočne: od zvierat nás práve tak odlišuje naša schopnosť
smiať sa, plakať a disponovať celou škálou pocitov.
Náš každodenný život nám pomáha udržať si ilúziu
vlastnej racionality. Dodáva nám pocit, že všetko je v poriadku
a že máme veci pod kontrolou. Keď sa však dostaneme
do nepriaznivej situácie, naše racionálne uvažovanie
mizne. Pod tlakom reagujeme strachom, nepokojom,
zmätenosťou. Uvedomte si, že naša myseľ je slabšia ako
naše emócie. Tejto slabosti sme si však vedomí len vo
chvíľach nebezpečenstva – teda presne v okamihu, keď
by sme potrebovali silu. Aby ste boli na bitku čo najlepšie
vybavení, nepotrebujete ani viac znalostí, ani lepší intelekt.
Len vaša vnútorná disciplína a húževnatosť posilnia
vašu myseľ a pomôžu vám dostať emócie lepšie pod
kontrolu.
Túto zručnosť vás nikto nenaučí. Nenaučíte sa ju tým,
že si o nej prečítate. Je to ako v každej inej disciplíne
– zručnosť si osvojíte prostredníctvom praxe, skúsenos22
ti a trochy utrpenia. Nasledujúce myšlienky teda chápte
ako cvičenie a spôsob, ako posilniť svoju myseľ. Každé
z cvičení predstavuje svojím spôsobom protiváhu k mocnej
sile emócií.

Vystavte sami seba konfliktu. Je lepšie konfrontovať
sa s vlastnými strachmi a nechať ich vyplávať na povrch,
než sa snažiť ich ignorovať či zatlačiť hlboko do svojho
vnútra. Strach je najväčším škodcom duchaprítomnosti.
Čerpá svoju silu z neznáma, čo následne môže vo
vašej hlave spúšťať tie najdivokejšie predstavy. Tým, že
sa dobrovoľne vystavíte strachu, si naň zvyknete a vaša
úzkosť nebude taká silná. Vďaka skúsenosti so všepohlcujúcim
a hlboko zakoreneným strachom naopak získate
duchaprítomnosť a sebadôveru. Čím viac konfliktov
a náročných situácií takto zažijete, tým lepšie bude vaša
myseľ vycvičená do ďalších bitiek.



Spoliehajte sa sami na seba. Nie je nič horšie, ako
sa úplne spoliehať na ostatných. Závislosť od iných vás
vystavuje celej škále nebezpečných pocitov – sklamaniu,
frustrácii, pocitu zrady –, ktoré vás môžu vyviesť z duševnej
rovnováhy.
Je krajne dôležité, aby ste sa spoliehali sami na seba.
Na získanie väčšej nezávislosti od ostatných a takzvaných
expertov potrebujete rozvíjať svoje zručnosti. Musíte
si tiež viac veriť. Uvedomte si, že schopnosti ostatných
často preceňujeme a svoje naopak podceňujeme. To
je potrebné kompenzovať tým, že budete sami sebe veriť
viac a ostatným naopak menej.


