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Zastosuj Wejœcie Smoka i wkrocz na zupe³nie now¹ drogê:
• Źród³o niespotykanej wiedzy
• Filozofia chwili obecnej
• Osobiste poszukiwanie prawdy

Celne ciosy inspiracji
¯ycie samo w sobie jest nauczycielem, a Ty jesteœ w stanie ci¹g³ego uczenia siê. Trzymasz
w rêku spadek po Brusie Lee — wyj¹tkowym aktorze, idolu ca³ych pokoleñ, mistrzu sztuk
walki i filozofie dnia codziennego.
Aby przebyæ tysi¹c mil, trzeba zrobiæ pierwszy krok.
„Walcz¹c z myœlami. Aforyzmy Bruce’a Lee w ¿yciu codziennym” to zbiór ponad oœmiuset
aforyzmów, które sformu³owa³ Ma³y Smok, by pomóc Ci odszukaæ sens w otaczaj¹cym
œwiecie, poczuæ wewnêtrzny spokój i harmoniê, zrozumieæ ¿ycie i œmieræ oraz rozwin¹æ
swoj¹ osobowoœæ.

Nie nauczysz siê p³ywaæ, nie wchodz¹c do wody.
Nauki Bruce’a nieustannie powracaj¹ do korzeni zen, nurtu buddyzmu, w którym ulotne
wskazówki stanowi¹ wyk³adniê najprostszej ze wszystkich prawd . Przekazuje Ci sw¹
wiedzê w sposób ciekawy i inspiruj¹cy, unikaj¹c formy nudnego wyk³adu.
Celem cz³owieka jest dzia³anie, a nie myœl, bez wzglêdu na to, jak szlachetna by ona nie by³a.
Bruce Lee zmieni³ wiele œwiatów — œwiat sztuk walki, œwiat azjatyckiego i amerykañskiego
kina, w koñcu œwiat tych wszystkich ludzi, którzy byli jego uczniami i fanami. Teraz
przyszed³ czas, by i Twój œwiat przeszed³ transformacjê. Otwórz swój umys³ i pozwól
przep³yn¹æ do niego myœlom, które wype³ni¹ Ciê energi¹ idei Mistrza, daj¹c koj¹ce
poczucie szczêœcia i bezpieczeñstwa oraz si³ê w pokonywaniu trudnoœci.
Woda mo¿e p³yn¹æ albo niszczyæ. B¹dŸ wod¹, mój przyjacielu.
Bez wzglêdu na to, jakie s¹ Twoje korzenie kulturowe, jeœli pragniesz odnaleŸæ prawdê,
ta ksi¹¿ka bêdzie dla Ciebie natchnieniem.
Jeœli tracisz pieni¹dze, nic nie tracisz. Jeœli tracisz zdrowie, coœ tracisz.
Jeœli tracisz spokój, tracisz wszystko
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CZ IV

O osigniciach

Praca
Praktyczna natura wiata — Ten wiat jest bardzo praktyczny.
Im wicej pracujesz, tym wiksze jest twoje wynagrodzenie.
Im mniej pracujesz — tym mniejsze wynagrodzenie.
Co za co — Istnieje tylko „co za co”, nigdy „co za nic”.
Wicej pracy równa si wikszemu wynagrodzeniu — To zgodne
z efektem skali: im wicej woysz, tym wicej wycigniesz.
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Wynagrodzenie nale y odnajdywa w samej pracy — Najwaniejsza rzecz to fakt, e jestem osobicie zadowolony ze swojej pracy. Jeli moja praca to cham, bd tego tylko aowa.
Nie liczy si sama praca, ale sposób, w jaki j wykonujesz —
Nie liczy si to, co dajesz, ale w jaki sposób to robisz.
Wynagrodzenie powinno by proporcjonalne do wykonanej
pracy — Nikt nigdy nie bdzie robi niczego z entuzjazmem,
jeli nie odniesie z tej pracy korzyci — wynagradzaj proporcjonalnie.
Silne pragnienie kreuje talenty i stwarza mo liwo ci — Mówi
si nam, e sam talent stwarza moliwoci. Ale jak si czasem
wydaje, silne pragnienie nie tylko stwarza moliwoci, ale
i ksztatuje talenty.
Dwa sposoby na zapewnienie sobie godziwego bytu — S dwa
sposoby na osignicie dobrobytu. Cika praca lub wykorzystanie wyobrani (oczywicie to równie wymaga pracy).
Niektórzy mog w to nie uwierzy , ale spdzaem godziny nad
udoskonalaniem tego, czego dokonaem.
Moralno  jednostki znajduje odbicie w jej pracy — Warto
moralna czowieka wpywa na to, jak prac powinien wykonywa . Kiedy dziaa on w sposób zgodny ze swoj natur, jest
szczliwy.
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Osiganie szcz cia w pracy — Aby ludzie osignli szczcie
w pracy, musz by spenione trzy ponisze warunki:
· Musz j lubi .
· Nie mog si przepracowywa podczas wykonywania
tej pracy.
· Musz mie poczucie, e dobrze wykonuj swoj prac.
Trzymaj si swoich zasad i nie sprzedawaj si w pracy — Nigdy
nie sprzedam si w taki sposób, aby robi co, w co nie wierz.
O potrzebie trzymania czego w zanadrzu — Nie angauj si
w nic peni swych si witalnych. Co musi zosta w zanadrzu.
Jedna z zachodnich maksym brzmi: „Nie wkadaj wszystkich
jajek do jednego koszyka”, ale odnosi si wycznie do rzeczy
materialnych. Ja odnosz to do sfery emocjonalnej, intelektualnej i duchowej. Mog pokaza to, w co wierz, poprzez to,
jakim praktykom oddaj si w yciu. Mog si jeszcze wiele
nauczy jako aktor. Ucz si. Daj duo z siebie, ale nie
wszystko.
O pracy biurowej — Nigdy nie chciaem pracy w biurze ani
adnej innej, w której musisz pracowa osiem godzin dziennie, byle odbbni dniówk. Nie sdz, abym móg to znie .
Nie jestem typem czowieka, który moe dzie w dzie
powtarza te same czynnoci. Musz robi co twórczego
i co, co mnie interesuje.

143

WALCZ C Z MY LAMI. AFORYZMY BRUCE'A LEE W

YCIU CODZIENNYM

Jako
O doskonaleniu — Nie chc robi niczego poowicznie; to,
co robi, musi by doskonae.
Szczere pragnienie, by robi to dobrze — Nie mógbym si
pomyli , poniewa to, co w sobie lubi, to denie do najwyszej jakoci i szczere pragnienie, by robi to dobrze.
Nagrod jest dziaanie, a nie jego efekty — To moje dziaania s
moj jedyn, pewn nagrod, a nie ich efekty. Jako mojej
nagrody spoczywa w gbi mojej reakcji, w rodkowym punkcie tej czci mnie, która determinuje moje dziaania.
Jako  ma wielkie znaczenie — Od dziecka sowo „jako ” wiele
dla mnie znaczyo. W jaki sposób wiem, e to ma znaczenie,
i oddaj si temu szczerze z wielkim powiceniem, zmierzajc w pewnym kierunku; moesz by pewny, e Pan Jako
zawsze bdzie nam towarzyszy.
Rób wicej, ni nale y do twoich obowizków — Jeli chcesz
naleycie wypenia swoje obowizki, musisz robi nieco wicej, ni ci wyznaczaj.
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Wszelkimi staraniami wspieraj d enie ku doskonao ci — Staraj
si doprowadza do perfekcji wszystko, czego si podejmujesz, mimo e w wikszoci przypadków jest to nieosigalne;
jednake ci, którzy próbuj osign doskonao i trwaj
w tym osiganiu, o wiele bardziej zbli si do niej ni ci,
których lenistwo i zniechcenie spowodoway, i si poddali,
bo uznali to za nieosigalne.
Je li ju musisz by produktem, bd najlepszym produktem —
Czstokro ludzie biznesu nie widz w nas istot ludzkich,
tylko produkty, zwyke towary. Jednak ty, jako istota ludzka,
masz prawo do bycia najlepszym cholernym produktem, jaki
kiedykolwiek chodzi po ziemi, oraz do cikiej pracy, by
ludzie biznesu musieli ci sucha . Masz wobec siebie to
wewntrzne zobowizanie, by sta si najlepszym produktem
wedle twoich wasnych kryteriów. Nie najwikszym ani tym,
który odniós najwikszy sukces, ale najwy szej jako ci — gdy to
jest osignite, caa reszta stanowi naturaln konsekwencj.
Jako  to najwy sza warto  — Najbardziej ze wszystkich wartoci ceni jako : pracowa najlepiej, jak si potrafi, z pen
odpowiedzialnoci i profesjonalizmem cechujcym Numer
Jeden.
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Motywacja
Twój umys determinuje skutki — Kady — bez wzgldu na to,
kim jest i gdzie yje — musi wiedzie od wczesnych lat dziecistwa, e cokolwiek ma miejsce, nie staje si dopóty, dopóki
zdarzenie to nie jest dopuszczone przez umys. Nie liczy si
to, co si dzieje w naszym yciu, ale to, jak na te zdarzenia
reagujemy. Poraka ma miejsce tylko wtedy, gdy twój umys
j uznaje.
Cierpienie jest przewa nie wytworem naszego wasnego umysu — Rado i cierpienie s owocami — odpowiednio — waciwego lub niewaciwego mylenia. Zwaszcza cierpienie jest
wytworem naszego wasnego umysu; nigdy nie jestemy tak
szczliwi albo tak nieszczliwi, jak przypuszczamy, e jestemy. Idc dalej, zgodnie z zasadami filozofii taoistycznej, cierpienie i rado s jednym i tym samym.
Pora ka to stan umysu — Poraka to stan umysu; nikt nie jest
pokonany dopóty, dopóki nie uzna poraki za fakt.
Pora ka jest tymczasowa — Dla mnie kada poraka jest tymczasowa, a przykre konsekwencje przegranej stanowi wycznie zacht do podjcia jeszcze wikszych wysików na rzecz
osignicia mojego celu. Poraka jest po prostu wskanikiem
opisujcym nieefektywno moich dziaa; jest ciek do
osignicia sukcesu i poznania prawdy.
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Nigdy wiadomie nie marnuj energii — Nigdy nie marnuj
energii na zmartwienia i negatywne mylenie. Kiedy pojawiaj
si jakie problemy, po prostu je upu .
By zniechconym oznacza by pokonanym — Nie liczy si to,
co przyczynia si do naszego sukcesu lub poraki, ale to, w jaki
sposób sukces czy poraka wpywaj na nasz zapa. aden
czowiek nie jest pokonany dopóty, dopóki nie jest zniechcony.
Problem tkwi w antycypacji cierpienia — Cierpienie samo
w sobie w mniejszym stopniu poraa nasze zmysy ni przewidywanie cierpienia.
Sta si tym, o czym my lisz — To, o czym ZAZWYCZAJ
MY LISZ, w ogromnym stopniu determinuje to, czym si
w kocu staniesz.
Naucz si odró nia katastrof od niedogodno ci — Uwiadomienie sobie, e co jest dla nas jedynie nieprzyjemn niedogodnoci, a nie adn katastrof, stanowi element wewntrznego wgldu, przyczynia si do naszego przebudzenia.
Gazy na drodze i kamienie w nurcie rzeki — Czy uczynisz ze
swych przeszkód kamienie rozrzucone w nurcie rzeki odgradzajcej ci od twoich marze, czy moe gazy na drodze do
ich osignicia, poniewa pozwalasz, by zapanoway nad tob
strach, zmartwienia i inne negatywne myli?
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Zmiana ma kierunek od wewntrz na zewntrz — Wychodzimy
od porzucenia naszego dotychczasowego nastawienia, a nie
od zmiany zewntrznych warunków.
Nie daj si stamsi — W chiskich sklepach wielobranowych
mona kupi zabawkowego psa, co w stylu waki-wstaki,
na którym wypisuje si przysowie: „Upadnij dziewi razy,
ale powsta po dziesiciokro ”. Nie daj si przybi czy stamsi — oto nauka.
My l pozytywnie — Masz wybór — jeste panem swojego
nastawienia — myl POZYTYWNIE, KONSTRUKTYWNIE. Optymizm jest wiar, która prowadzi do sukcesu.
Skocz z prowadzeniem negatywnego dialogu wewntrznego —
Jeli uwaasz, e co jest niemoliwe, uczynisz to niemoliwym. Pesymizm tpi narzdzia, których potrzebujesz do osignicia sukcesu.

Cele
Cele wypeniaj ycie tre ci — Konsekwentne dziaanie na
rzecz osignicia jakiego celu nadaje twemu yciu znaczenie
i wypenia je treci.
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Trzy pytania — Uwiadom sobie na swój sposób, czym tak
naprawd jest twoja pasja, za któr gonisz. W moim przypadku
jest to pogo za stawaniem si, rozwojem z sekundy na
sekund. Cigle zadawaem sobie trzy pytania: „Co to jest,
Bruce?”, „Czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe?”, „Czy
podchodzisz do tego powanie, czy nie?”. Chodzi o znalezienie odpowiedzi na te pytania.
Istnienie celu nie zawsze oznacza konieczno  jego osignicia —
Istnienie celu nie zawsze oznacza konieczno jego osignicia. Czstokro suy tylko za co, do czego moemy mierzy .
Nie obawiaj si pora ki — Nie poraka, ale zanione cele s
zbrodni. Kiedy podejmujemy si wielkich rzeczy, nawet klska jest chwalebna.
Pierwsza zasada, która pomo e ci osign cel — Wiedz, czego
chcesz. Ja wiem, e przywieca mi szczytny cel, wic rezultaty
moich dziaa bd zadowalajce. Nie myl o potencjalnych
nagrodach, ale o tym, by wprawi w ruch ca maszyneri
suc do osignicia celu. Mój wkad bdzie miernikiem
moich nagród i sukcesu. Gdy wrzucisz kamyk do zbiornika
z wod, jego zetknicie z ni wywoa seri fal, które bd rozchodzi si do momentu, a osign krawdzie zbiornika.
Dokadnie to samo si dzieje, kiedy planuj moje dziaania
zmierzajce do osignicia konkretnego celu.
My li to rzeczy — Myli s rzeczami w tym sensie, e mona
przeoy myl na jej materialny odpowiednik.
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Poczenie my li ze stanowczo ci w osiganiu celu — Zaczynam
teraz docenia warto starego powiedzenia: „Chcie to móc”.
Wierz, e kady moe skupi myli na celu i poczy je ze
stanowczoci w jego osiganiu, z uporem, a take z palcym
pragnieniem wcielenia tych myli w ycie.
Codzienne postpy — Wykonuj codziennie przynajmniej jeden
krok przybliajcy ci do osignicia celu.
Przyszo  mo e by ródem twego szcz cia — Przeszo to
historia i tylko przyszo moe zapewni ci szczcie. Dlatego kady musi przygotowa si na swoj przyszo i samodzielnie j tworzy .
Rzadko komukolwiek udaje si osign cel za jednym zamachem — Przejmowanie kontroli nad sob przypomina otwieranie sejfu — jeden obrót pokrta rzadko otwiera drzwi.
Kady krok do przodu, a nawet kady krok do tyu prowadzi
niezmiennie do osignicia postawionego sobie celu.
Nastawienie determinuje poziom, na jaki zdoamy si wznie  —
Nigdy nie zdobdziesz w yciu wicej, ni oczekujesz. Kady
czowiek dzisiaj jest rezultatem swoich wczorajszych myli.
Zawsze skupiaj si na swoich celach — Skupiaj umys na rzeczach, których pragniesz, a oderwij go od tych, których nie
chcesz osign .
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Wiara
Wiara a zwtpienie — Szanuj wiar, ale to zwtpienie zapewnia ci rozwój.
Dziaania oparte na wierze — Wiara niepoparta dziaaniami
oznacza mier .
Wiara stosowana — Wiara wsparta dziaaniami to wiara stosowana.
Potga wiary — Myli wsparte przez wiar przezwyci
wszelkie przeszkody.
Wiara w siebie — Czym yj? Wiar w moje moliwoci,
dziki którym osign sukces. Wiara umoliwia osignicie
tego, w co ludzki umys moe uwierzy lub co moe poj .
Powszechnie wiadomo, e jednostka uwierzy w to, co sobie
nieustannie powtarza, bez wzgldu na warto logiczn wypowiedzi. Jeli wic kto w kóko powtarza jakie kamstwo,
w kocu uzna to kamstwo za prawd. Co wicej, uwierzy,
e to prawda. Kady czowiek jest tym, kim jest, z powodu
myli, które dominuj w jego umyle za jego pozwoleniem.
Wiara to stan umysu — Wiara to stan umysu, na który mona
wpywa przez samodyscyplin. Wiara prowadzi do spenienia.
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Podtrzymywanie wiary — Wiara moe zosta rozpalona dziki
stwierdzeniom lub instrukcjom przekazywanym wielokrotnie
do podwiadomoci w procesie autosugestii. To jedyna znana
metoda wiadomego rozwoju wiary.
Wiara i rozum — Nie mog drwi i nie bd drwi z wiary
w czasach, w których rozum wydaje si jaow pustyni.
Wiara utrzymuje dusz — Wiara jest wspornikiem duszy, dziki
któremu cele jednostki mog znale swoje fizyczne odzwierciedlenie.

Sukces
Definicja sukcesu — Sukces oznacza wykonywanie czego
szczerze i caym sercem. Aby osign sukces, musisz te
otrzyma pomoc ze strony innych ludzi.
Sukces to nie kwestia szcz cia — Nie wierz w czysty ut
szczcia. Musisz sam tworzy swoje szczcie. Musisz by
wiadomy moliwoci, jakie ci otaczaj, i odpowiednio je
wykorzystywa .
Co koczy si sukcesem, gdy przygotowany rozpoznajesz mo liwo ci — Moliwoci mog si znale na twojej yciowej
drodze albo nie. ut szczcia moe na ciebie trafi albo nie.
Ale jeli ju napotkasz na swej drodze moliwoci, nazywajc to utem szczcia, lepiej bd na nie przygotowany.
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O zmy le sukcesu — Ludziom moe si wydawa , e jestem
zbyt pewny, zbyt wiadomy swojego sukcesu. Otó nie jestem.
Sukces osigaj ci, którzy przejawiaj zmys sukcesu, s wiadomi sukcesu. Jeli nie obierzesz sobie adnego celu, jak,
u licha, chcesz go osign ?
Wspinanie si po drabinie sukcesu jest fantazj — Jeli chodzi
o ide wspinania si [po szczeblach drabiny sukcesu], uwaam,
e to czysty absurd, zwyka fantazja. Sukcesu nie osiga si,
po prostu siedzc i spekulujc. Chocia dzisiaj mi si powodzi,
bd nadal kontynuowa odkrywanie samego siebie. Ale to, czy
mog „wspi si wyej”, nadal pozostaje w sferze fantazji.
Cena sukcesu — Ten, kto chce osign sukces, musi nauczy
si walczy , cierpie i wytrwale dy do celu. Moesz osign w yciu bardzo duo, jeli jeste gotów wiele powici , aby to osign .
Najwiksza wada sukcesu — Najwiksz wad sukcesu jest
utrata prywatnoci. To przedziwna ironia losu, e wszyscy
dymy do sawy i bogactwa, ale kiedy ju to osigniemy, nie
jest wcale tak kolorowo, jak si nam wydawao.
Sukces komplikuje to, co proste — Wielu ludziom sowo „sukces” kojarzy si z dostpieniem raju, ale teraz, kiedy jestem
w samym sercu tego „raju”, nie widz nic poza okolicznociami, które wydaj si utrudnia zaspokajanie mojej wrodzonej
potrzeby prostoty i prywatnoci.
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Sukces to nie punkt docelowy — Pamitaj, sukces to podró,
a nie jej punkt docelowy. Uwierz w swoje umiejtnoci, a poradzisz sobie ze wszystkim.
Wieczny warunek sukcesu — Cel jest wiecznym warunkiem
osignicia sukcesu.
Trzy klucze do osignicia sukcesu — Upór, upór i jeszcze raz
upór. Potg mona zbudowa i utrzyma dziki codziennej
praktyce, nieustajcemu wysikowi.

Pieni dze
Natura pienidzy — Pienidze same w sobie nie maj jawnej
natury. Pienidze s tym, czym je uczyni czowiek.
Pienidze to rodki, a nie cel — Ju od najmodszych lat naley
uczy dzieci, e pienidze s tylko rodkami, pewnym rodzajem uytecznych narzdzi. Tak jak wszystkie narzdzia, maj
pewne przeznaczenie, ale nie mog by wykorzystane w kadej pracy. Czowiek powinien si nauczy , jak z nich korzysta , dowiedzie si, co moe dziki nim osign , ale take —
co najwaniejsze — w czym pienidze nie pomog.
Pienidze to tylko pewien rodek warunkujcy osignicie celu —
Wedle moich zasad pienidze s tylko rodkiem. Najwaniejsze s twoje umiejtnoci lub zamiary. Po nich przyjdzie
wszystko inne.
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Sprawiedliwy podzia zysków — Wielu producentów filmowych sdzi, e interesuj mnie tylko pienidze. To dlatego
staraj si mnie omami na planie, obiecujc mi wielkie sumy
pienidzy i nic poza tym. Ale w duchu pragn jedynie sprawiedliwego podziau zysków.
Dobre czasy nie bd trway wiecznie — Filozofi dotyczc
pienidzy odziedziczyem po moim ojcu. Zwyk mawia : „Jeli
zarobisz w tym roku dziesi dolarów, zawsze pomyl sobie,
e w przyszym moesz zarobi tylko pi , wic bd przygotowany”.
Utrzymuj dystans w stosunku do pienidzy — Oczywicie pienidze s istotne dla utrzymania mojej rodziny i zapewnienia
nam wszystkiego, czego potrzebujemy. Ale pienidze to nie
wszystko.
Najwa niejsza jest satysfakcja z pracy — Swego czasu pragnem tych wszystkich wtórnych, porednich rzeczy — pienidzy, sawy, wieczorów premierowych czy inauguracyjnych.
Teraz, gdy ju to mam lub powoli zaczynam to zdobywa ,
wszystkie te rzeczy przestay mi si wydawa tak istotne.
Odkryem, e waniejsze jest samo dziaanie. Czerpi przyjemno z tego, co robi — pienidze to rzecz wtórna.
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Sawa
O iluzji „gwiazdorstwa” — „Gwiazda” to iluzja. Czowieku, to
co, co moe ci tylko zepsu . Kiedy opinia publiczna nazywa
ci gwiazd, lepiej miej wiadomo , e to tylko gra. Jeli
uwierzysz i bdziesz czerpa przyjemno z tych wszystkich
pochlebstw (tak, jestemy tylko ludmi i wszyscy w nie wierzymy oraz do pewnego stopnia napawamy si nimi), zapominajc o tym, e ci sami ludzie, którzy niegdy byli twoimi
„kumplami”, mog ci opuci , aby zaprzyjani si z kolejnym
„zwycizc”, kiedy ty ju przestaniesz nim by , to twoja
sprawa. Masz do tego prawo (chocia wymaga to pewnej
autorefleksji, wybór naley do ciebie; masz takie prawo).
Gwiazdy wschodz i spadaj — Gwiazdy wschodz i spadaj.
To nikogo nie dziwi. Wiele z nich nie rozumie samych siebie,
wic kiedy doznaj poraki, czuj si zniechceni. Powinni
zada sobie pytanie, czy istnia jaki solidny powód, by ich
sukces trwa, czy moe udao im si tylko dziki szczciu.
Jeli s skonni do wyciszenia si i do ponownego zbadania
swoich moliwoci, poczuj si lepiej. Ale z wasnego dowiadczenia wiem, e wiele gwiazd tak si nie zachowuje. Kiedy
osign sukces, lepo wierz, e s najwikszymi gwiazdami
na wiecie. W kocu, kiedy bóg szczcia ich opuszcza, czuj
si nieszczliwi.
O nadu ywaniu gwiazdorstwa — Jest zbyt wiele gwiazd, a za
mao aktorów. Rekordy sprzedanych biletów czstokro
zapewniaj gwiazdom znaczc wadz. Niestety wiele gwiazd
naduywa wadzy.
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Nie daj si o lepi sukcesowi — Kiedy osigasz sukces, kiedy
zdobywasz saw, bardzo atwo moesz zosta omamiony
przez te wszystkie wydarzenia. Jeeli masz dugie wosy, wszyscy do ciebie podchodz i mówi: „Hej, to jest to, o to chodzi!”. Ale jeli nie masz nazwiska, powiedz: „Boe, spójrz
tylko na tego odraajcego wyrostka”.

Pochlebstwo
Dwie choroby [ego] — Dwie choroby to: jazda na ole w poszukiwaniu osa oraz jazda na ole bez przejawiania chci do
zejcia z niego.
Sze  chorób [przesadnej samo wiadomo ci] — S to:
·

dza zwycistwa.

·

dza uciekania si tylko do zdobyczy techniki.

·

dza pokazania wszystkiego, czego czowiek
si nauczy.

·

dza oniemielenia wroga.

·

dza odgrywania biernej roli.

·

dza pozbycia si kadej choroby, na któr moesz
zapa czowiek.
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Wystrzegaj si „przytakiwaczy” — Mam na myli to, e zbyt
wielu ludzi tylko ci przytakuje. Jeli wic rozumiesz, na czym
polega ycie, potrafisz dostrzec, e toczy si jaka gra — to
w porzdku, baw si i udawaj. Wtedy wszystko jest w porzdku. Niestety wikszo ludzi daje si omami i zamydli
sobie oczy, poniewa kamstwo powtarzane po wielokro staje
si „prawd”, w któr zaczynaj wierzy .
Nieszczero  tych, którzy przychodz po rad — Nie ma nic bardziej nieszczerego ni nasza moda na udzielanie i przyjmowanie rad. Ten, kto prosi o rad, wydaje si szanowa opini
swego przyjaciela, lecz tak naprawd dy wycznie do potwierdzenia swojej wasnej [opinii] i uczynienia swego doradcy
wspóodpowiedzialnym za swoje dziaania. A ten, kto udziela
rady, odpaca si za rzekome pokadanie w nim zaufania przez
przejawianie pozornie bezinteresownego entuzjazmu, lecz
rzadko kiedy udziela szczerej rady, gdy myli wycznie
o wasnych korzyciach lub swojej reputacji. Kiedy kto chce
twojej rady, zazwyczaj szuka tylko twego uznania.
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