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САМОУПРАВУВАНА ВОЈНА

Војна или било кој облик на судир се води и победува 
со помош на стратегија. Вашиот ум е почетната 
точка на сите војни и сите стратегии. Умот кој 
лесно се обзема од емоции, кој е вкоренет во мина-
тото наместо во сегашноста, кој не може јасно и 
нужно да го види светот, ќе создаде стратегии на 
кои секогаш ќе им недостасува белег.

За да бидете вистински стратег, мора да на-
правите три чекори. Прво, станете свесни за сла-
бостите и болките кои можат да го ограничат ва-
шиот ум, искривувајќи ја неговата стратешка моќ. 
Второ, објавете си некаков вид војна самите на 
себе за да се натерате да се помрднете од место-
то. Трето, водете немилосрдна и постојана битка 
со непријателите во себе употребувајќи смислени 
стратегии.

Следните четири поглавја се дизајнирани за да ви 
помогнат да ги освестите збрките кои најверојатно 
цветаат во вашиот ум токму сега и да ве вооружат 
со конкретни стратегии за нивно елиминирање.
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1
ОБЈАВЕТЕ ИМ ВОЈНА НА СВОИТЕ 

НЕПРИЈАТЕЛИ

Животот е бескрајна борба и судир и не можете 
да се борите ефикасно ако не ги идентификувате 
своите непријатели. Луѓето се подли и дволични, ги 
прикриваат своите намери, се преправаат дека се 
на ваша страна. Ви треба бистрина. Научете како 
да ги разоткриете своите непријатели, да ги забеле-
жите и да ги препознаете знаците и обрасците кои 
кои го откриваат нивното непријателство. Потоа, 
откако ќе ги откриете знаците, во својата свест 
објавете им војна. Како спротивните полови на маг-
нетот, вашите непријатели – вашите противници 
– ќе ви дадат причина и насока. Како што луѓето 
кои ви стојат на патот го претставуваат сето она 
што го презирате, така луѓето кои се спротивста-
вуваат претставуваат извор на енергија. Немојте 
да бидете наивни: со некои непријатели нема ком-
промис, нема заедничка подлога.

СТРАТЕГИЈА НА ПОЛАРИЗАЦИЈА
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Живееме во ера во која луѓето исклучи-
телно ретко го искажуваат непријателството 
отворено. Правилата за професионално 
однесување – општествено, политичко, 
воено – се сменети, па мора да се смени и 
погледот кон непријателот. И покрај тоа 
што конкурентноста во светот е поголема 
отколку било кога порано, отворената агре-
сивност е потисната и затоа луѓето научија 
да нурнат подлабоко, за да нападнат непред-
видливо и вешто. Многумина го користат 
пријателството како начин да ги замаскираат 
агресивните намери: ви се приближуваат за 
да ви нанесат поголема штета.

Вашата прва задача како стратег е да 
го проширите сопствениот концепт за 
непријателот, да ги вклучите во таа гру-
па оние кои работат против вас, ве попре-
чуваат, дури и на многу суптилни начини. 
Не дозволувајте да бидете наивна жртва. 
Не дозволувајте да се гледате себеси како 
постојано се повлекувате, реагирајќи на ма-
неврите на вашите непријатели. Вооружете 
се со претпазливост и никогаш целосно не 
одложувајте го своето оружје, дури ниту за-
ради пријателите.

Луѓето обично многу добро го прикриваат 
своето непријателство, но честопати несвес-
но испраќаат сигнали, покажувајќи со тоа 
дека не е сè како што изгледа. Многу е важ-
но да не се сомневате во сите пријателски 
гестови, но да можете да ги забележите. За-
бележете ја секоја промена на емоционална-
та температура: невообичаено пријателско 

КЛУЧЕВИ ЗА ВОЈУВАЊЕСпротивста
вувањето на 

некој член кон 
свој соработник 

не мора секогаш 
да претставува 

целосно негативен 
социјален фактор, 
ако заради ништо 
друго, тогаш зара

ди тоа што таквото 
спротивставување 

често пати е 
единственото 

можно решение 
за преживување 

покрај неподнос
ливи луѓе. Ако 

воопшто немавме 
моќ и право да се 

бунтуваме против 
тиранијата, само
волието, злобата, 

никогаш не би 
издржале во било 
каква релација со 
луѓето чии карак
тери ни предизви

куваат патење. 
Би се чувствувале 
принудени да пре
земаме очајнички 

потфати – а тие, 
секако, би ја пре

кинале релацијата, 
но најверојатно, 

нема да го расчис
тат „конфликтот“. 

Не само заради 
фактот што... 
угнетувањето
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ГЕОРГ СИМЕЛ 
(Georg Simmel), 1858-
1918

вообичаено се 
зголемува ако се 
поднесува тивко 
и без протест, 
туку и заради тоа 
што спротивста
вувањето дава 
внатрешна 
сатисфакција, 
задоволство, 
ослободување... 
Спротивста
вувајќи се, чув
ствуваме дека не 
сме во потполност 
жртви на околно
стите.

однесување, необјаснива желба за заемна 
доверливост, претерани пофалби за вас пред 
други лица, желба за сојузништво кое повеќе 
му оди во прилог на другото лице отколку 
вам. Верувајте им на своите инстинкти: ако 
нечие однесување изгледа сомнително, то-
гаш најверојатно и навистина е такво.

Можете да седнете и да ги читате знаци-
те или можете активно да работите за да ги 
разоткриете своите непријатели – удирајте ја 
тревата за да ги исплашите змиите, како што 
велат Кинезите.

Направете нешто што може да биде сфа-
тено повеќезначно, кое површински може 
да биде учтиво, но да укажува на блага рам-
нодушност кај вас или да претставува при-
криена навреда. Пријателот може да се збу-
ни, но ќе премине преку тоа. Прикриениот 
непријател на тоа, секако, ќе реагира гневно. 
Било која силна емоција ќе ви покаже дека 
нешто врие под површината.

Сфатете: луѓето настојуваат да бидат 
неодредени и недофатливи затоа што тоа е 
полесно од отворено обврзување кон нешто. 
Чувајте се од луѓе кои се кријат зад фасада 
од нејасни апстракции и објективност: никој 
не е објективен. Остро срочено прашање, 
некој став замислен да навреди, ќе ги натера 
да реагираат и да заземат страна.

Некогаш е подобро да пристапите по-
малку отворено кон своите потенцијални 
непријатели – бидете исто толку фини 
и воздржани како што се и тие. Доколку 
пријателите или приврзаниците за кои се 
сомневате дека имаат прикриени мотиви ви 
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предлагаат нешто што наликува на суптилно 
непријателство, или е спротивно на вашите 
интереси, продолжете или замижете: вашите 
непријатели бргу ќе се отворат, покажувајќи 
повеќе од своите намери. Така ќе ги имате в 
рака и можете да нападнете.

Некогаш среќавате непријатели кои се 
преголеми и е тешко да ги нацелите – некоја 
организација или некоја личност која се 
крие зад некоја сложена мрежа. Тоа што мо-
жете да го направите е да се насочите кон 
еден дел од групата – водач, претставник, 
клучен член од потесниот круг. Никогаш не 
целете на неодреден, апстрактен непријател. 
Тешко е да ги насочите емоциите кон битка 
без крвопролевање, во која, во секој случај, 
вашиот непријател би останал невидлив. 
Персонализирајте ја борбата, очи во очи.

Непријателите носат многу подароци. 
Како прво, тие ве мотивираат и ги фокуси-
раат вашите убедувања. Непријателите, исто 
така, ви даваат стандарди според кои можете 
да судите за себе, и лично и во однос на дру-
гите; така, Џо Фрејзер (Joe Frazier) влијаеше 
за Мохамед Али (Mohammad Ali) да стане 
навистина одличен боксер. Цврстите про-
тивници ќе го извлечат најдоброто од вас. И 
колку е поголем противникот, толку е пого-
лема наградата, дури и во случај на пораз. 
Подобро е да се изгуби од некој вреден про-
тивник отколку да се извојува некоја јалова 
победа. На таков начин ќе стекнете симпатии 
и почитување кои ќе ви помогнат да ја изгра-
дите поддршката за вашата следна борба.

ГЕОРГ ХЕГЕЛ (Georg 
Hegel), 1770-1831

Човекот опстанува 
единствено додека 
има спротивности.
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Да бидете нападнати е знак дека довол-
но вредите за да бидете цел. Би требало да 
уживате во вниманието и во можноста да 
се докажете себеси. Водачите секогаш сме-
тале дека е поволно да имаат непријатели 
пред портите во тешките времиња, кои ќе 
го одвраќаат вниманието на граѓаните од 
нивните грижи. Кога ги користите вашите 
непријатели за да ја мобилизирате својата 
војска создадете колку што можете поголе-
ма поларизација: вашата војска ќе се бори 
пожестоко ако е задоена со омраза. Затоа, 
пренагласувајте ги разликите меѓу вас и ва-
шите непријатели – поставете јасни грани-
ци. Вашата цел е победа, не чесност борба и 
рамнотежа. Користете воена реторика за да 
го зголемите влогот и да го поттикнете бор-
бениот дух.

Она што ви треба во војна е простор 
за маневрирање. Тесниот простор значи 
смрт. Да имате непријатели значи да има-
те избор. Можете да си поигрувате со нив 
подбуцнувајќи ги еден против друг, да се 
спријателите со еден за да го нападнете дру-
гиот. Без непријатели нема да знаете како 
или каде да маневрирате и ќе го изгубите 
чувството за сопствените граници, односно 
до каде можете да одите.

Запомнете: секогаш постојат луѓе кои се 
поагресивни, понеискрени, погруби од вас и 
неизбежно е некои од нив да ви застанат на 
патот. Можеби ќе посакате да се разберете 
со нив и да направите компромис. Со некои 
луѓе мора да бидете поцврсти, да сфатите 
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дека нема средина, ниту надеж за меѓусебно 
разбирање. Вашата желба за компромис за 
вашиот противник е оружје кое го користи 
против вас.

С л и ка : 
Планетата Земја. 

Непријателот е тлото 
веднаш под вашите стапала. 

Таа има гравитација која ве 
задржува во едно место, сила на 

отпор. Вкоренете се длабоко во оваа 
земја за да добиете издржливост и 
сила. Без непријател кој ќе оди 
врз вас, кој ќе ве изгази, вие го 

губите тлото и целото чувство 
за пропорционалност.

Авторитет: Кога сметате на безбедноста и 
не размислувате за опасностите, кога не сте 
доволно упатени за да бидете подготвени за 
доаѓањето на непријателите, тоа се нарекува 
врабец кој се гнезди врз шатор, риба која 
плива во казан – тие нема да го дочекаат крајот 
на денот. – Чуко Лианг (Chuko Liang), (181234 
г.н.е.)
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2
НЕ ВОДЕТЕ ЈА ПОСЛЕДНАТА ВОЈНА

Она што најмногу ве влече надолу и ви предизви-
кува страдање е минатото, во облик на непотре-
бен товар, повторување на истрошени формули и 
сеќавањата на старите победи и порази. Морате 
внимателно да ја водите војната против минато-
то и да се принудите себеси да дејствувате во се-
гашно време. Бидете немилосрдни кон себе; не ги 
повторувајте истите истрошени методи. Некогаш 
мора да се натерате себеси да дејствувате на нов 
начин, дури и кога тоа претставува ризик. Она што 
ќе го изгубите во удобноста и сигурноста, ќе го на-
доместите со изненадувањето, отежнувајќи им 
на вашите непријатели да претпостават што ќе 
направите. Водете герилска војна во својот ум, не 
дозволувајќи фиксирани одбранбени линии, без лесно 
видливи утврдувања – направете сè да биде разлиено 
и подвижно.

СТРАТЕГИЈА НА УМСТВЕНА ГЕРИЛСКА 
ВОЈНА
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Осврнувајќи се наназад, на некое минато 
непријатно или неприфатливо искуство, не-
избежно е да помислиме: да речевме или да 
направевме х наместо у, сè би било поинаку. 
Многу генерали го имаат изгубено умот во 
жарот на битките, а потоа, гледајќи наназад 
помислуваат на тактиката, маневарот, кој 
би променил сè. Проблемот, значи, не е во 
тоа што размислуваме за можните решенија 
единствено кога е веќе премногу доцна. Про-
блемот е што замислуваме дека знаењето е 
она што ни недостасува. Тоа е токму оној, 
погрешен пристап. Она што нè наведува да 
заталкаме е, пред сè, тоа што не сме прила-
годени на сегашноста, нечувствителни на 
околностите. Ние ги слушаме нашите соп-
ствени мисли, реагирајќи на работите кои се 
случиле во минатото, применувајќи теории 
и идеи кои одамна сме ги преџвакале и кои 
немаат ништо заедничко со нашата несреќа 
во сегашноста.

Разберете: најголемите генерали, најкреа-
тивните стратези, се тоа што се не затоа што 
имаат поголемо знаење туку затоа што се 
способни, кога тоа е потребно, да ги отфрлат 
своите неосновани ставови и целосно да 
се фокусираат на сегашноста. На тој начин 
креативноста почнува да искри и да ве обзе-
маат можните решенија. Колку повеќе ќе ги 
прилагодиме своите мисли на променливите 
околности, толку пореални ќе бидат нашите 
реакции.

Преиспитајте ги сите свои со љубов не

КЛУЧЕВИ ЗА ВОЈУВАЊЕДа се знае дека 
некој се наоѓа 

во одредени 
околности, во 

одредена положба, 
веќе е процес на 

ослободување; но 
оној кој не е свесен 
за сопствената по
ложба, во својата 
борба, се обидува 

да биде некој друг, 
различен од себе, 

со што создава 
нејасни навики. 

Затоа треба да за
помниме дека ние 

сакаме да го ис
питаме она што è, 

да го набљудуваме 
и да бидеме свесни 

што е тоа во суш
тина, без никакви 

искривувања, 
без никакви 

толкувања. За тоа 
треба да се поседу
ва особено бистар 
ум, особено отво

рено срце, да се 
има свесност за да 
се следи тоа што è; 
затоа што тоа што 

е, е во постојано 
движење, 

постојано е под
ложно на промени 
и ако умот е врзан 

со убедувања, со 
знаење, тој преста
нува да се стреми, 
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ЏИДу 
КРИшНАМуРТИ 
(JIDDU KRISHNAMURTI), 
1895-1986

престанува да го 
следи динамич
ното движење на 
она што е. Она 
што е, не е непод
вижно, секако 
– тоа е постојано 
движење, како што 
ќе забележите ако 
го набљудувате 
исклучително 
внимателно. Да се 
следи тоа, ви треба 
многу динамичен 
ум и отворено 
срце – кое го 
нема кога умот е 
пасивен, оптова
рен со убедувања, 
со предрасуди, со 
идентификации; а 
умот и срцето кои 
се закржлавени не 
можат лесно, дина
мично да го следат 
она што è.

гувани убедувања и принципи. Кога го пра-
шале Наполеон кои принципи на војување 
ги применувал, тој одговорил дека не при-
менувал ниеден. Неговата генијалност се 
состоела во способноста да реагира на окол-
ностите, да постигне повеќе од она за што е 
роден – тој бил огромен опортунист. Слично 
на тоа, вашиот единствен принцип треба да 
биде да немате принципи.

Кога сте соочени со нова ситуација, често 
е најдобро да си замислите дека ништо не 
знаете и дека треба да почнете да учите сè од 
почеток. на тој начин ќе развиете сопствени 
мускули за стратегија наместо да зависите 
од теориите и книгите на другите луѓе.

Избришете го сеќавањето на последна
та војна. Последната војна која сте ја воде-
ле претставува опасност, дури и да сте по-
бедиле. Ако сте победници, ќе тежнеете да 
ја повторите применетата стратегија, затоа 
што успехот нè прави мрзеливи и опуштени; 
ако сте поразени, може да бидете плашливи 
и нерешителни. Не размислувајте за послед-
ната војна; немате дистанца ниту непри-
страсност. Наместо тоа, направете сè што 
можете за да ја исфрлите од својот ум.

Одржете го умот во движење. Кога бев-
ме деца, нашите умови никогаш не запираа. 
Бевме отворени за нови искуства и апсорби-
равме колку што е можно повеќе.

Сите врвни стратези се налик на децата, 
во тој поглед. Понекогаш, навистина, тие 
дури и се однесуваат како деца. Причината 
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е едноставна: врвните стратези ги гледаат 
работите онакви какви што се. Тие имаат ви-
соко развиена чувствителност за ризиците и 
можностите. Во животот нишо не останува 
исто и одржувањето чекор со променливите 
околности бара голема умствена флексибил-
ност. Врвните стратези не постапуваат во 
согласност со неоснованите замисли; тие 
реагираат моментално, како деца. Нивните 
умови се во постојано движење и тие секо-
гаш се во емотивна состојба на предизвик и 
љубопитност. Тие бргу го забораваат мина-
тото – сегашноста е многу поинтересна.

Секогаш кога ќе забележите дека ваши-
те мисли кружат околу некоја конкретна 
тема или мисла – некоја опсесија, навре-
да – настојувајте да ја надминете. Свртете 
го вниманието на нешто друго. Како дете, 
најдете нешто друго од кое ќе бидете апсор-
бирани, нешто доволно вредно за да го за-
служи вашето внимание. Не губете време на 
нешта кои не можете да ги смените, или врз 
кои не можете да влијаете. Само продолжете 
да се движите.

Апсорбирајте го духот на времето. При-
лагодете се на духот на времето. Развивањето 
антена за трендовите кои допрва треба да ги 
достигнете бара работа и проучување, исто 
како и флексибилност за прилагодување 
на тие трендови. Како што стареете, добро 
е да го менувате својот стил. Со постојано 
прилагодување ќе ги избегнете замките од 
претходните војни. Токму тогаш кога луѓето 
ќе помислат дека ве запознале, вие ќе се сме-
ните.
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Ако ставите една 
празна лејка во 

вода и ако ја до
прете таа ќе се 

навали на едната 
страна. Колку и 
да се обидувате 

таа нема да остане 
на едно место. 

Умот на оној кој 
ја има достигнато 
крајната состојба 

не мирува ниту 
секунда. Тој е 

како празна лејка 
во вода која не 

мирува.


