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Kapitola – Mal! tyrani
z knihy Vnit"ní Ohe# od Carlose Castanedy

O ovládání v&domí se mnou pak don Juan n&kolik m&síc$ v$bec nemluvil. Znovu o tom za'al,
kdy# jsme zrovna byli v dom&, kde bydlela nagualova skupina.
„Poj( se projít,“ polo#il mi ruku na rameno. „Anebo je)t& líp, poj(me do m&sta na nám&stí,
kde je hodn& lidí. Tam si sedneme a budeme si povídat.
P*ekvapilo m&, kdy# na m& promluvil. Byl jsem tam u nich u# n&kolik dní a za celou tu dobu
m& ani nepozdravil.
Kdy# jsme s donem Juanem vycházeli z domu, p*ipletla se k nám la Gorda a domáhala se ,
abychom ji vzali s sebou. Byla z*ejm& skálopevn& rozhodnuta nenechat se odmítnout. Don
Juan jí velmi p*ísn"m hlasem oznámil, #e si se mnou musí promluvit o n&'em soukromém.
„Vy se chcete bavit o mn&,“ obvinila nás. Tón jejího hlasu i gesta prozrazovala podez*ívavost i
rozmrzelost.
„To má) teda pravdu,“ p*itakal don Juan su)e. Pro)el kolem ní, ani se na ní nepodíval.
+el jsem za ním. Ml'ky jsme do)li a# na nám&stí. Kdy# jsme se posadili, zeptal jsem se, jestli
v$bec na la Gord& najdeme n&co, o 'em bychom si tak mohli povídat. Po*ád m& je)t& tí#ilo,
jak v"hru#n& se dívala, kdy# jsme odcházeli z domu.
„Na la Gord& není nic, o 'em bychom si m&li promluvit, a na nikom jiném také ne,“ujistil m&.
„,ekl jsem jí to jen proto, abych vyprovokoval tu její náramnou sebed$le#itost. A vy)lo to. Te(
je na nás rozzu*ená. A jestli ji znám dob*e, tak si te( bude mluvit sama pro sebe tak dlouho,
dokud si zase nespraví svou sebed$v&ru a nevykrmí své spravedlivé rozho*'ení, #e jsme jí
odmítli a ud&lali z ní blbce. A v$bec by m& nep*ekvapilo, kdyby nás tady v parku na lavi'ce
p*epadla.“
„Kdy# ne o la Gord&, tak o 'em tedy budeme mluvit?“ zeptal jsem se.
Budeme pokra'ovat v tom, co jsme za'ali v Oaxace,“ odpov&d&l. „Abys pochopil v"klad o
v&domí, bude) muset vynalo#it co nejv&t)í, úsilí a b"t hotov p*esouvat se sem a tam mezi
rovinami v&domí. B&hem na)í rozmluvy od tebe budu vy#adovat naprosté soust*ed&ní a
trp&livost.“
Post&#oval jsem si, #e se kv$li n&mu cítím velmi nesv$j, proto#e se poslední dva dny odmítal
se mnou v$bec bavit. Podíval se na m& a pozvedl obo'í. Na rtech mu zahrál úsm&v a pak
zmizel. Uv&domil jsem si, #e mi dává najevo, #e nejsem o nic lep)í ne# la Gorda.
„Provokoval jsem tvou sebed$le#itost,“ zamra'il se. „Sebed"le#itost je ná$ nejv%t$í
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nep&ítel. Zamysli se nad tím. To, co nás oslabuje, je pocit ura#enosti ze skutk" a p&e'in"
na$ich bli#ních. Na$e sebed"le#itost od nás vy#aduje, abychom v%t$inu #ivota strávili
n%k!m ura#eni.
Nov" vidoucí doporu'ovali sna#it se ze v)ech sil vym"tit sebed$le#itost ze #ivota bojovník$. Já
se tím doporu'ením *ídím a v&t)inu svého úsilí s tebou jsem upravoval tak, abych ti ukázal, #e
bez své vlastní sebed"le#itosti jsme nezranitelní.“
Kdy# jsem ho poslouchal, o'i se mu najednou rozzá*ily. Uv&domil jsem si, #e mi to p*ipadá,
jako by se m&l ka#dou chvíli rozesmát, a'koli pro to není nejmen)í d$vod. Najednou m&
vyd&sil prudk" a bolestiv" úder na pravou stranu obli'eje. Vysko'il jsem z lavi'ky. Za mnou
stála la Gorda, s rukou je)t& zvednutou. tvá*e m&la zrudlé hn&vem.
„A te( si m$#e) *íkat, co se ti na mn& nelíbí. Hned pro to má) lep)í d$vody,“ k*i'ela. „Ale jestli
chce) n&co *íkat, tak mi to rovnou *ekni do o'í!“
Zdálo se, #e ji ten v"buch vy'erpal, proto#e se posadila na betonovou zem a rozplakala se.
don Juan se ani nepohnul a nev"slovn& se bavil. Úpln& jsem ztuhl 'irou zu*ivostí. La Gorda na
m& upírala nasupen" pohled. potom se obrátila k donu Juanovi a krotce mu *ekla, #e nemá
právo ji kritizovat.
Don Juan se tak smál, #e se oh"bal málem a# k zemi. Ani nebyl schopen promluvit. Párkrát se
mi pokusil n&co *íct, ale nakonec vstal a ode)el. T&lo se mu stále je)t& ot*ásalo smíchem.
Cht&l jsem se za ním rozb&hnout, po*ád rozezlen" na la Gordu, kterou jsem tu chvíli zcela
pohrdal, a na jednou se mi p*ihodilo n&co neoby'ejného. Uv&domil jsem si, co donu Juanovi
p*i)lo tak náramn& k smíchu. Byli jsme si toti# s la Gordou oba stra)liv& podobní. Ná) vlastní
v"znam byl p*ímo monumentální. Moje ohromení a zu*ivost, #e jsem dostal facku, byly
p*esn& takové, jako la Gordiny pocity hn&vu a podez*ívavost. Don Juan m&l pravdu. B*emeno
vlastní d$le#itosti je stra)livou p*eká#kou.
B&#el jsem za ním, vzru)en" radostí. Slzy mi tekly po tvá*ích. Dohonil jsem ho a *ekl mu, co
jsem si uv&domil. V o'ích mu svítilo 'tveráctví a pot&)ení.
„A co mám d&lat s la Gordou?“ ptal jsem se ho.
„Nic.“ Odpov&d&l. „Pochopení je v#dycky osobní.“ A p*e)el na jiné téma. Znamení pr" nám
ukazují, abychom se k hovoru vrátili zase u n&j doma, a to bu( ve velké místnosti, kde jsou
pohodlná k*esla, nebo v zadním patiu, které je obklopeno zast*e)enou chodbou. Kdykoli pr"
n&co vykládá uvnit* v dom&, tato dv& místa jsou pro v)echny ostatní uzav*ena.
Vrátili jsme se tedy zpátky dom$. Don Juan v)em vylí'il, co la Gorda provedla. Pobavení, které
dávali v)ichni najevo, dostalo la Gordu do velice nep*íjemné pozice.
„Sebed$le#itost se nedá porazit útlocitem,“ poznamenal don Juan, kdy# jsem vyjád*il svou
starost o la Gordu.
Pak v)echny po#ádal, aby ode)li z místnosti. Posadili jsme se a don Juan za'al s v"kladem.
Vidoucí, sta*í i noví, se pr" d&lí do dvou kategorií. Do té první pat*í ti, kdo jsou ochotni cvi'it se
ve zdr#enlivosti a kdo svou 'innost dovedou nasm&rovat k pragmatick"m cíl$m, které jsou ku
prosp&chu ostatním vidoucím a v$bec v)em. Do druhé kategorie pat*í ti, kte*í o zdr#enlivosti
ani pragmatické cíle nestojí. Vidoucí se v$eobecn% shodují v tom, #e tato druhá skupina
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selhává na problému vlastní d"le#itosti.
„Vlastní d$le#itost není nic jednoduchého ani naivního,“ vysv&tloval don Juan. „Je na jedné
stran& jádrem v)eho, co je v nás dobré, a na druhé zas jádrem v)eho, co je v nás mizerné.
Zbavit se té mizerné sebed$le#itosti vy#aduje mistrovskou strategii. Vidoucí si odjak#iva
nejvíce vá#ili t&ch, kdo to dokázali.“
Post&#oval jsem si, #e m& sice p*edstava vym"cení vlastní d$le#itosti ob'as velice p*itahuje,
ale ve skute'nosti je mi zna'n& nepochopitelná a jeho pokyny, jak se jí mám zbavit, mi
p*ipadají natolik vágní, #e nejsem schopen je dodr#ovat.
„U# mnohokrát jsem ti *íkal, #e 'lov&k musí mít velikou p*edstavivost, aby mohl jít po cest&
poznání. Ví), stezka poznání v$bec není tak 'irá a jasná jakou bychom ji cht&li mít.“
Byl jsem cel" nesv$j, a tak jsem se s ním p*el, #e mi ta jeho napomínání o sebed$le#itosti
p*ipomínají katolická p*ikázání. Cel! #ivot mi vykládají o zlu a h&íchu, a# mi otrnulo.
„Bojovníci bojují proti vlastní d$le#itosti, proto#e je to sou'ást jejich strategie, a nikoli z
principu. Ty d&lá) tu chybu, #e to, co ti *íkám, chápe) z hlediska morálky.“
„Ale vy mi p*ipadáte jako vysoce morální 'lov&k, done Juane,“ trval jsem na svém.
„Ty sis v)iml jen mé bezchybnosti, a to je v)echno.“
„Bezchybnost stejn& jako zbavit se své sebed$le#itosti, to jsou pro m& moc vágní pojmy, aby
pro m& mohly mít v$bec n&jakou cenu,“ poznamenal jsem.
Don Juan se dusil smíchem. Vyzval jsem ho, aby mi vysv&tlil, co to je ta bezchybnost.
„Bezchybnost není nic jiného, ne# správné vyu#ívání energie. V tom co *íkám, není sebemen)í
stopa morálky. Nast*ádal jsem energii, a proto jsem bezchybn". Abys to pochopil, musí) si
sám na)et*it dost energie.“
Dlouho jsme ml'eli. Cht&l jsem p*em")let o tom, co *íkal. Najednou za'al op&t mluvit.
„Bojovníci si vedou strategickou inventuru. Zaznamenávají si v)echno, co d&lají. Potom
rozhodují, co z toho se dá zm&nit tak, aby si z hlediska vydávaní energie mohli dovolit
oddech.“
P*el jsem se, #e takov" seznam by musel zahrnovat v)echno, co je pod sluncem. Trp&liv& mi
odpovídal, #e strategická inventura, o ní# mluví, se t"ká jen návykov"ch model$ chování, které
nejsou podstatné pro p*e#ití a blaho 'lov&ka.
Chopil jsem se p*íle#itosti a poukázal na to, #e p*e#ití a blaho jsou kategorie, které se dají
donekone'na vykládat v)elijak, a proto se nelze dohodnout na tom, co je a co není podstatné
pro p*e#ití a blaho.
A jak jsem tak mluvil, za'al jsem ztrácet sílu. Nakonec jsem zmlkl, proto#e jsem si uv&domil
marnost sv"ch argument$.
Don Juan prohlásil, #e vlastní d$le#itost figuruje ve strategické inventu*e bojovník$ jako
'innost, která spot*ebovává nejv&t)í mno#ství energie, a proto se ji sna#í vymítit.
„Jedním z hlavních zájm$ bojovníka je uvolnit tuto energii a vyu#ít ji tvá*í v tvá* neznámému,“
pokra'oval don Juan. „A 'innost, kterou se tato energie p*esm&rovává je práv& bezchybnost.“
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Vypráv&l, #e nejú'inn&j)í strategii vypracovali nepopiratelní mist*i stopa"ství, z*eci z doby
)pan&lského dob"vání. Má )est prvk$, které se vzájemn& dopl-ují. P&t z nich bychom mohli
nazvat atributy bojovníka. Je to ovládání, káze-, shovívavá trp&livost, správné na'asování a
v$le. Tyhle prvky pat*í ke sv&tu bojovníka, kter" bojuje za ztrátu vlastní d$le#itosti. +est"
prvek, jen# je snad ze v)ech nejd$le#it&j)í, pat*í k vn&j)ímu sv&tu a naz"vá se mal" tyran.
Podíval se na m&, jako kdyby se ml'ky ptal, jestli mu rozumím.
„Jsem z toho u# opravdu zmaten",“ *ekl jsem. „Po*ád mi *íkáte, #e la Gorda je mal"m tyranem
mého #ivota. Tak co to tedy je, ten mal" tyran?“
„Mal" tyran je ten, kdo t& trápí,“ odpov&d&l. „Je to n&kdo, kdo bu( má nad bojovníkem
takovou moc, #e rozhoduje o jeho #ivot& a smrti, nebo ho prost& otravuje a# k )ílenství.“
Don Juan se zá*iv& usmíval, kdy# se mnou mluvil. Noví vidoucí si pr" rozpracovali vlastní
klasifikaci mal"ch tyran$. A'koli pr" toto zji)t&ní pat*í mezi jejich nejzáva#n&j)í a nejd$le#it&j)í
objevy, nepostrádají u n&j smysl pro humor. Uji)%oval m&, #e v ka#dé z jejich klasifikací je
nádech )kodolibého humoru, proto#e humor je jedin"m prost*edkem, jak odradit nutkavost
lidského v&domí vytvá*et si inventá* a t&#kopádné klasifikace.
V souladu se svou praxí pokládali noví vidoucí za vhodné pojmenovat svou klasifikaci podle
primárního zdroje energie, tedy podle jednoho a jediného vládce vesmíru, jeho# jednodu)e
nazvali tyranem. P*irozen&, #e ostatní despoti a vlada*i stojí nekone'n& ní#e ne# kategorie
tyrana. Ve srovnání se zdrojem ve)kerenstva jsou d&siví a tyran)tí lidé jenom )a)kové, a proto
je také ozna'ili jako malé tyrany, pinches tiranos.
Don Juan vysv&tlovat, #e existují dv& podt*ídy men)ích mal"ch tyran$. První podt*ída sestává
z mal"ch tyran$, kte*í 'lov&ka pronásledují a p*ivolávají na n&j pohromy, nicmén& nikomu
fakticky nezp$sobují smrt. To jsou malí tyránci, pinches tiranitos. Do druhé podskupiny pat*í
malí tyrani, kte*í jenom donekone'na provokují a otravují. To jsou tyrani mr-ousové, pinches
tiranitos chiquitos, nebo také tyraní pot&r, repinches tiranitos.
Jeho klasifikace mi p*ipadala absurdní. Byl jsem p*esv&d'en, #e si ty )pan&lské v"razy vym")lí.
Zeptal jsme se ho, jestli je to tak.
„V$bec ne, odv&til s pobaven"m v"razem. „Noví vidoucí jsou velicí milovníci klasifikací. Tento
je nepochybn& jeden z nejv&t)ích a kdybys ho pe'liv& pozoroval, p*esn& bys pochopil, jak noví
vidoucí ty svoje klasifikací cítí.“
Hlasit& se rozesmál, jak jsem popleten", kdy# jsem se ho ptal, jestli si ze m& utahuje.
„To by m& ani ve snu nenapadlo,“ usmíval se. „Tenato by to mo#ná ud&lal, ale já ne, a zejména
ne, kdy# vím, jak klasifikace chápe). To jenom, #e noví vidoucí jsou ke v)emu stra)n& neuctiví.“
Malí tyránci, vysv&tloval dále, se d&lí do 'ty* kategorií. Jedna skupina t"rá svou brutalitou a
násilím, druhá tím, #e svou scestností vytvá*í nesnesiteln& úzkostné p*edtuchy. T*etí trápí
smutkem a poslední zas t"rá tím, #e dohání bojovníky k zu*ivosti.
„La Gorda je t*ída sama o sob&,“ dodal. „Ta je 'ipern" tyránek mr-ous. Do#írá t&, #e by ses
rozlet&l na kusy, dohání t& k zu*ivosti. A dokonce t& i fackuje. Tím v)ím t& u'í, jak se
odpoutat.“
„Ale to není mo#né!“ protestoval jsem.
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„Ty sis je)t& nedal dohromady v)echno, co pat*í ke strategii nov"ch vidoucích. Jakmile to
jednou ud&lá), pozná), jak ú'inné a chytré za*ízení je pou#ívat malé tyrany. ,ekl bych, #e tahle
strategie nejen 'lov&ka zbavuje vlastní d$le#itosti, ale také p*ipravuje bojovníky na to, aby si
nakonec uv&domili, #e bezchybnost je jediná v&c, která na stezce poznání platí.“
Prohlásil, #e to, co mají noví vidoucí na mysli, je smrteln& nebezpe'n" manévr, p*i n&m# je
mal" tyran jako vrcholek hory a atributy bojovníka jako horolezci, kte*í se mají potkat na
vrcholku.
„Obvykle se rozehrají jenom 'ty*i atributy,“ pokra'oval. „Pát", toti# v$le, se schovává pro
poslední konfrontaci, kdy# bojovníci stanou tvá*í v tvá*, *ekn&me, poprav'í 'et&.“
„A pro' se to d&lá takhle?“
„Proto#e v$le pat*í do jiné sféry, do neznáma. !ty*i ostatní pat*í ke známému, p*esn& tam, kde
jsou zabydleni i malí tyrani. Vlastn& to, co z lidsk"ch bytostí d&lá malé tyrany, je práv&
posedlost, s ní# manipulují znám"m sv&tem.“
Don Juan vysv&tloval, #e vzájemnou souhru v)ech p&ti atribut$ bojovníka provád&jí pouze
vidoucí, kte*í jsou také bezchybn"mi bojovníky a ovládají v$li. Taková souhra je nejvy))ím
manévrem, kter" se nedá provád&t na ka#dodenním lidském jevi)ti.
„!ty*i atributy sta'í na nejhor)í z mal"ch tyran$. To je v)echno, 'eho je t*eba, samoz*ejm& za
p*edpokladu, #e se mal" tyran na)e. Jak jsem ji# *ekl, mal" tyran je vn&j)í element, kter"
nem$#eme ovládat. A tento prvek je mo#ná ze v)ech nejd$le#it&j)í. M$j dobrodinec *íkával, #e
bojovník, kter" natrefí na malého tyrana, má )t&stí. Cht&l tím *íct, #e má) kluku, kdy# ho
potká) na své stezce, proto#e kdy# se ti to nepoda*í, musí) z ní sejít a n&jakého si najít.“
Jednou z velk"ch v&cí, jich# dosáhli z*eci z 'as$ )pan&lského dob"vání, byl obraz, kter" don
Juan nazval t*ífázov"m postupem. Tím, #e porozum&li lidské p*irozenosti, mohli pr" dojít k
nespornému záv&ru, #e vydr#í-li vidoucí tvá*í v tvá* sv"m mal"m tyran$m, zcela jist& budou
schopni bez újmy 'elit i neznámu a potom obstojí dokonce i v p*ítomnosti nepoznatelna.
„Pr$m&rn" 'lov&k reaguje domn&nkou, #e toto tvrzení by m&lo b"t v obráceném po*adí, #e
z*ec, kter" vytrvá na svém tvá*í v tvá* neznámému, zcela jist& m$#e 'elit i mal"m tyran$m. Ale
tak to není. To, co zni'ilo skv&lé vidoucí dávn"ch dob, byl práv& takov" p*edpoklad. My jsme
se u# pou'ili. Dnes u# víme, #e nic nem$#e bojovníkova ducha zakalit tak jakou souboj, k
n&mu# ho vyz"vají nemo#né osoby, které mají mocenskou pozici. Jedin& v takov"ch
podmínkách m$#e bojovník získat st*ízlivost a vyrovnanost, aby pak vydr#el tlak
nepoznatelna.“
Hlasit& jsem s ním nesouhlasil. ,ekl jsme mu, #e podle mého názoru tyrani ud&lají ze sv"ch
ob&tí jen lidi bezmocné nebo stejn& brutální, jako jsou sami. Poukazoval jsem na nes'etné
studie o vlivech fyzického a psychického mu'ení na ob&ti.
„Rozdíl je v tom, co jsi zrovna *ekl,“ opá'il. „To jsou ob&ti a nikoli bojovníci. Kdysi jsem to cítil
tak jako ty. Povím ti, co m& p*im&lo, abych se zm&nil, ale nejd*ív se vra%me k tomu, co jsem ti
*íkal o )pan&lském dob"vání. Z*eci té doby nemohli najít lep)í terén. +pan&lé byli malí tyrani,
kte*í prov&*ili dovednosti z*ec$ a# na samu hranici. Jestli#e si vidoucí poradili s conquistadory,
pak byli schopni 'elit v)emu. M&li )t&stí. Tehdy byli malí tyrani v)ude.
Po t&ch skv&l"ch letech hojnosti se v&ci hodn& zm&nily. Malí tyrani u# nikdy nem&li takov"
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záb&r. Pouze v on&ch dobách m&li neomezenou moc a dokonalou slo#kou p*i formování
skv&lého vidoucího je mal" tyran s neomezenou pravomocí.
Vidoucí v na)í dob& musí bohu#el zacházet do extrém$, aby na)li malého tyrana, kter" by stál
za to. Ale v&t)inou se musí spokojit s velmi pr%av"m mr-ousem.“
„A vy sám jste si malého tyrana na)el, done Juane?“
„Já jsem m&l )t&stí. M& si na)el jeden obr. Ale tenkrát jsem to poci%oval stejn& jako ty a v$bec
jsem to nepokládal za )t&stí.“
Don Juan vypráv&l, #e jeho zkou)ka za'ala n&kolik t"dn$ p*ed tím, ne# se setkal se sv"m
dobrodincem. V té dob& mu bylo sotva dvacet. Dostal práci v cukrovaru, kde pracoval jako
d&lník. B"val v#dycky velmi siln", a tak snadno na)el práci, která vy#adovala svaly. Kdy# jednou
p*ená)el t&#ké pytle cukru, )la kolem n&jaká #ena. Byla dob*e oble'ená a vypadala zámo#n&.
Bylo jí snad p*es padesát a podle dona Juana byla zna'n& panova'ná. Podívala se na n&j,
potom si promluvila s par%ákem a ode)la.Par%ák pak p*i)el za ním a navrhl mu, #e ho za jist"
peníz doporu'í na práci v )éfov& dom&. Don Juan namítal, #e nemá #ádné peníze, ale par%ák
se usmál, a% si pr" ned&lá starosti, proto#e pen&z bude mít hodn&, a# bude v"plata. Poplácal
ho po zádech a uji)%oval ho, #e pracovat pro )éfa je veliká pocta.
Don Juan vypráv&l, #e byl jen oby'ejn" Indián a nev&d&l, jak se v&ci mají. .il tehdy z ruky do
úst. A tak nejen #e par%ákovi uv&*il ka#dé slovo, ale dokonce se domníval, #e se na n&j usmála
dobrá víla. Slíbil tedy, #e mu zaplatí, kolik bude chtít. Par%ák si *ekl vysokou sumu, která se
m&la splácet po splátkách.
Potom par%ák dona Juana odvedl do )éfova domu, kter" byl dost daleko od m&sta, a tam ho
p*edal jinému par%ákovi. Byl to zamra'en" a o)kliv" obrovit" chlap, kter" se ho za'al vyptávat
na spousty v&cí. Cht&l v&d&t v)echno o don Juanov& rodin&. Kdy# mu don Juan *ekl, #e nikoho
nemá, m&l z toho ten chlap takovou radost, #e se dokonce usmál, a# odhalil zka#ené zuby.
Slíbil donu Juanovi hodn& pen&z. Dokonce pr" na tom bude tak, #e si bude moci n&co na)et*it,
proto#e nebude muset utrácet #ádné peníze, kdy# tam bude bydlet i jíst.
Zp$sob, jak se ten 'lov&k smál, nahán&l strach. Don Juan pochopil, #e musí okam#it& utéct.
Rozb&hl se k brán&, ale ten obr se p*ed ním vyno*il s pistolí v ruce. Natáhl ji a vrazil mu ji do
b*icha. „Se) tady vod toho, abys makal, a# vypustí) du)i,“ oznámil mu. „Na to nezapome-,“
postrkoval ho obu)kem a vedl ho stranou od domu. Upozornil ho, #e u n&j se pracuje od
svítání do soumraku a to bez p*estávky, a potom dal donu Juanovi za úkol vykopat dva
obrovité pa*ezy.A jestli se pr" n&kdy pokusí utéct nebo zajít n&kam na ú*ady, tak ho zast*elí. A
kdyby se snad donu Juanovi n&kdy poda*ilo p*ece jen upláchnout, pak bude u soudu p*ísahat,
#e se don Juan pokusil zavra#dit jejich )éfa. „Bude) tady d&lat, dokud neum*e),“ oznámil mu.
„Pak tvou práci dostane jinej Indián, tak jako ty te( nastupuje) na místo jiného mrtvého
Indiána.“
Ten d$m vypadal jako pevnost, vypráv&l don Juan. V)ude byli mu#i, ozbrojení ma'etami. A tak
tedy za'al pracovat a sna#il se nemyslet na svou svízelnou situaci. Kdy# den skon'il, vrátil se
ten chlap a dokopal dona Juana a# do kuchyn&. Kopal ho celou cestu, proto#e se mu nelíbil
vzpurn" pohled don Juanov"ch o'í. Hrozil donu Juanovi, #e mu p*e*ízne )lachy na pa#ích, jestli
ho nebude poslouchat.
N&jaká sta*ena pak v kuchyni p*inesla donu Juanovi jídlo, ale byl tak rozru)en" a tak se bál, #e
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nemohl v$bec jíst. Sta*ena mu radila, aby jedl, kolik m$#e. Musí pr" b"t siln", proto#e jeho
práce nikdy neskon'í. Varovala ho, #e ten, kdo jeho práci d&lal, p*ede)lého dne zem*el. Byl pr"
p*íli) slab", aby mohl pracovat, a tak vypadl z okna z druhého patra.
Don Juan vypráv&l, jak t*i t"dny pracoval u )éfa. Ten chlap ho pr" )ikanoval ka#dou chvilku a
ka#d" den. Nutil ho pracovat v t&ch nejhor)ích podmínkách a d&lat ty nejt&#)í práce, jaké si
jen 'lov&k umí p*edstavit. Neustále ho ohro#oval no#em, pistolí nebo obu)kem. Denn& ho
posílal 'istit stáje, kde byli neklidní h*ebci. Na za'átku ka#dého dne si don Juan myslel, #e
nastává jeho poslední den na zemi. A kdy# p*e#il, tak to znamenalo, #e druhého dne bude
muset projít stejn"m peklem zas.
Rychl" konec nastal, kdy# don Juan po#ádal o trochu volna. Jako záminku si vzal, #e musí zajít
do m&sta zaplatit par%ákovi z cukrovaru peníze, které mu dlu#í. Na to mu v)ak nov" par%ák
opá'il, #e don Juan nesmí p*estat pracovat ani na minutu, proto#e je a# po u)i zadlu#en za to,
#e dostal privilegium, aby tu sm&l pracovat.
Don Juan pochopil, #e je s ním konec. Prohlédl manévry toho 'lov&ka a do)lo mu, #e se oba
par%áci smluvili a odvád&jí prosté Indiány z cukrovaru. Nechají je ud*ít se k smrti a pak se mezi
sebou d&lí o jejich platy. Tohle poznání ho tak rozzu*ilo, #e se roze*val a prob&hl kuchyní a#
dovnit* hlavní budovy.Par%áka i ostatní d&lníky to úpln& zasko'ilo. Don Juan vyb&hl hlavními
dve*mi a málem utekl, ale par%ák ho na silnici dohonil a st*elil do hrudníku. Pak ho tam
nechal um*ít.
Don Juan prohlásil, #e um*ít mu nebylo souzeno. Na)el ho tam jeho dobrodinec a o)et*oval
ho, a# se uzdravil.
„Kdy# jsem svému dobrodinci celou tu historii vypov&d&l,“ *ekl don Juan, „st&#í dokázal
ovládat svoje vzru)ení. ´Ten par%ák je opravdu terno,´ radoval se. ´Je p*íli) dobr" na to,
abychom ho promarnili. Jednou se tam bude) muset vrátit.´
P*ímo básnil, jaké pr" mám )t&stí, #e jsem na)el malého tyrana s tak*ka neomezenou mocí.
Takov" je pr" jeden z milionu. Myslel jsem si, #e se ten sta*ík pomátl na rozumu. A# teprve po
letech jsem pochopil, o 'em to mluvil.“
„To je jeden z nejstra)n&j)ích p*íb&h$, jaké jsem kdy sly)el,“ poznamenal jsem.“Opravdu jste
se tam pak vrátil?“
„Samoz*ejm&, za t*i roky. M$j dobrodinec m&l pravdu. Mal" tyran, jako byl tenhle, je opravdu
jeden z milionu a taková p*íle#itost se nesmí promarnit.“
„A jak jste to ud&lal, kdy# jste se vrátil?“
„M$j dobrodinec vypracoval strategick" plán, jak uplatnit 'ty*i atributy bojovníka: ovládání,
káze-, trp&livost a správné na'asování.“
Dobrodinec pr" donu Juanovi vysv&tlil, co má d&lat, aby m&l prosp&ch ze st*etnutí s tím
obrem, a p*itom mu ukázal, co pokládali noví vidoucí za 'ty*i kroky na stezce poznání. Prvním
krokem je rozhodnutí stát se u'edníkem. Kdy# u'edník zm&ní sv$j názor na sebe sama a na
sv&t, u'inil druh" krok a stal se bojovníkem, to znamená bytostí, která je schopna nejv&t)í
mo#né sebekázn& a sebeovládání. Kdy# získá zdr#enlivou trp&livost a smysl pro správn"
okam#ik, pak u'inil t*etí krok a stal se 'lov&kem oddan"m poznání. A kdy# se 'lov&k poznání
nau'í vid%t, u'inil 'tvrt" krok a stává se vidoucím.
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Do Juan$v dobrodinec zd$raznil skute'nost, #e don Juan u# je dost dlouho na stezce poznání,
tak#e u# získal alespo- minimální mno#ství prvních dvou atribut$, tedy sebeovládání a kázn&.
Ob& tyto vlastnosti se vztahují k vnit*nímu stavu, upozornil don Juan. Bojovník je zam&*en na
sebe, ale nikoli sobecky, n"br# v tom smyslu, #e absolutn& a neustále zkoumá pravé já.
„V té dob& jsem byl odd&len od obou dal)ích atribut$,“ pokra'oval don Juan. „Trp&livost a
smysl pro správnou chvíli v$bec nejsou vnit*ním stavem. Ty pat*í do *í)e 'lov&ka poznání. M$j
dobrodinec mi je ukázal pomocí své strategie.“
„Znamená to, #e sám byste se nemohl postavit tomuhle malému tyranovi?“ zeptal jsem se.
„Ur'it& jsem to mohl ud&lat sám, i kdy# jsem v#dycky dost pochyboval, #e bych to byl dokázal
provést tak elegantn& a s takovou radostí. M$j dobrodinec tohle st*etnutí *ídil a vylo#en& se z
n&ho radoval. Nápad vyu#ívat malé tyrany není jen k tomu, aby si bojovník zdokonaloval
ducha, ale také pro pot&)ení a radost.“
„Ale jak se n&kdo m$#e radovat z takové zr$dy, jakou jste tu popsal?“
„To byl nula ve srovnání se skute'n"mi monstry, s nimi# se v dob& Conquisty st*etávali noví
z*eci. Podle v)eho si tito vidoucí st*ety s conquistadory d$kladn& vychutnávali. Dokázali tím,
#e i nejhor)í malí tyrani mohou poskytovat pot&)ení, jestli#e je ov)em 'lov&k bojovníkem.“
Podle dona Juana pr$m&rn" 'lov&k d&lá p*i st*etu s mal"mi tyrany tu chybu, #e nemá #ádnou
strategii, po ní# by mohl sáhnout. Osudovou chybou je, #e pr$m&rní lidé se berou p*íli) vá#n&.
Jejich vlastní 'iny i jejich pocity, stejn& jako 'iny a pocity mal"ch tyran$, jsou pro n& nade v)e
d$le#ité. Naproti tomu bojovníci mají nejen dob*e promy)lenou strategii, ale jsou opro)t&ni
od vlastní d$le#itosti. Proz*ení, #e skute'nost je pouze jednou z interpretací, které si d&láme,
dr#í jejich sebed$le#itost na uzd&. Toto poznání bylo jasnou v"hodou, kterou noví vidoucí m&li
nad prostoduch"mi +pan&ly.
A pr" nabyl p*esv&d'ení, #e doká#e par%áka porazit jen na základ& prostinkého v&domí, #e
malí tyrani berou sami sebe smrteln& vá#n&, zatímco bojovníci ne.
Podle strategického plánu svého dobrodince tedy don Juan op&t p*ijal práci ve stejném
cukrovaru jako p*edtím. Nikdo si nepamatoval, #e tam v minulosti pracoval. Do cukrovaru
p*icházeli nejr$zn&j)í zem&d&l)tí nádeníci a pak zas odtamtud odcházeli beze stopy.
Podle dobrodincovy strategie musel don Juan pe'liv& sledovat ka#dého, kdo p*ijde hledat
dal)í ob&%. A jak to chodí, op&t p*i)la tatá# #ena a v)imla si ho, jako p*ed léty. Tentokrát byl
fyzicky je)t& siln&j)í ne# d*ív.
Prob&hla stejná procedura. Nicmén& strategie vy#adovala hned na samém za'átku odmítnout
p*edákovi zaplatit. Tomu 'lov&ku se je)t& nikdy nestalo, #e by mu n&kdo n&co odmítl, a tak ho
to zarazilo.
Vyhro#oval, #e dona Juana vyhodí z práce, ale don Juan mu zas pohrozil, #e p$jde rovnou za
tou paní, je# byla man#elkou majitele cukrovaru a v$bec netu)ila, co mezi sebou ti dva par%áci
mají. ,ekl mu, #e ví, kde ta paní bydlí, proto#e tam nedaleko pracoval na sklizni cukrové t*tiny.
Par%ák s ním za'al vyjednávat, a tak od n&j don Juan #ádal peníze za to, #e svolí a p$jde s ním
k té paní dom$. Par%ák to vzdal a podal mu pár bankovek. Don Juan samoz*ejm& v&d&l, #e ten
par%ák$v souhlas je jen lé'ka, jak ho p*im&t, aby s ním ode)el do majitelova domu.
„A tak m& tam znovu sám dovedl,“ vypráv&l don Juan. „Byla to stará hacienda, která pat*ila
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t&m cukrovarník$m. Bohatc$m, kte*í bu( v&d&li, co se tam d&je a bylo jim to jedno, anebo byli
natolik lhostejní, #e si toho ani nepov)imli.
Jakmile jsme tam dorazili, vb&hl jsem dovnit* a hledal jsem tu paní. Na)el jsem ji a hned jsem
p*ed ní klesl na kolena a políbil jí ruku, abych jí pod&koval. Oba par%áci zesinali vzteky.
„Ten par%ák se v dom& choval úpln& stejn& jako p*edtím. Ale já jsem ji# byl pat*i'n& vybaven,
abych si s ním um&l poradit: ovládal jsem se, byl jsem ukázn&n", m&l jsem trp&livost a smysl
pro správn" okam#ik. Probíhalo to tak, jak to m$j dobrodinec naplánoval. Proto#e jsem se
ovládal, mohl jsem plnit i ty nejpitom&j)í po#adavky toho chlapa. V takov"ch situacích nás
toti# zpravidla nejvíce vy'erpává práv& to, jak se ni'í na)e sebed$le#itost. Ka#d", kdo má by%
zrnko p"chy, je roztrhán na hadry, kdy# ho p*inutí cítit se jako nula.
Ochotn& jsem vykonával v)echno, co mi na*ídil. Byl jsem pln" radosti a síly. Ani za mák jsem
se nestaral o svou p"chu nebo strach. Byl jsem tam jako bezchybn" bojovník. Naladit se na
ducha, kdy# po tob& dupou, tomu se *íká ovládání.“
Strategie jeho dobrodince, vysv&tloval don Juan, vy#adovala, aby si místo sebelitování, jak to
d&lával d*íve, okam#it& za'al mapovat toho mu#e, jeho silné stránky, jeho slabiny a zvlá)tnosti
v jeho jednání.
A tak zjistil, #e par%ákovou nejsiln&j)í stránkou je jeho násilnická povaha a troufalost. Post*elil
dona Juana za bílého dne p*ed zraky mnoha p*ihlí#ejících. Jeho velikou slabostí bylo, #e m&l
svou práci rád a #e ji nijak necht&l ohrozit. Za #ádn"ch okolností by se tedy nemohl pokusit
dona Juana zabít v areálu budovy za bílého dne. Jeho dal)í slabinou byla skute'nost, #e má
rodinu. M&l #enu a d&ti, které bydlely v ch")i blízko domu.
„Nasbírat v)echny tyhle informace, kdy# t& mlátí, tomu se *íká sebekáze-,“ *ekl don Juan. „Ten
'lov&k byl u'in&n" zloduch. Nem&l nic, co by se mu dalo p*i'íst k dobru. Dokonal" mal" tyran
nemá podle nov"ch z*ec$ nic, 'ím by se mohl vykoupit.“
Oba dal)í atributy bojovníka, tedy trp&livost a smysl pro správn" okam#ik, které dosud don
Juan nem&l, pr" byly v dobrodincov& strategii automaticky zahrnuty. Trp&livost znamená
trp&liv& 'ekat, tedy nesp&chat a nemít úzkost, ale jednodu)e a radostn& se zdr#ovat toho, co
je t*eba.
„Plaho'il jsem se ka#d" den,“ pokra'oval don Juan, „a n&kdy jsem na*íkal pod bi'em toho
'lov&ka. A p*ece jsem byl )%astn". Sou'ástí strategie mého dobrodince bylo, abych )el ze dne
do dne a nechoval nenávist v$'i nátu*e toho 'lov&ka. Byl jsem bojovníkem. V&d&l jsem, #e
'ekám, a v&d&l jsem, na co 'ekám. A práv& v tom tkví veliká radost bojovník$.“
Dobrodincova strategie, dodal don Juan, vy#adovala, aby par%áka systematicky su#oval tím, #e
si najde úto'i)t& u vy))ího *ádu. Tak to d&lávali vidoucí nového cyklu v dob& Conquisty, kdy#
se t*eba za)títili katolickou církví. Takov" uboh" kn&z b"val kolikrát daleko mocn&j)í ne#
)lechtic.
Don Juanov"m )títem se stala ta paní, která ho najala na práci. Kdykoli ji uvid&l, poklekl p*ed
ní. Naz"val ji sv&ticí a prosil ji o medailónek s jejím svat"m patronem, aby se k n&mu mohl
modlit za její zdraví a blaho.
„Dala mi ho,“ pokra'oval don Juan, „a par%ák z toho mohl vylet&t z k$#e. A kdy# jsem pak dal
dohromady slou#ící, #e se za'ali v noci modlit, m&l z toho málem mrtvici. Myslím, #e tehdy se
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m& rozhodl zabít. Nemohl si prost& dovolit nechat m& v tom pokra'ovat dál.
„Jako protiopat*ení jsem v)echny slou#ící v dom& zorganizoval k modlení r$#ence. Paní
domácí byla p*esv&d'ená, #e mám v)e, co má mít nesmírn& zbo#n" mu#.
Od té doby jsem nikdy nespal tvrd& a nespal jsem ani ve své posteli. Ka#dou noc jsem si vylezl
na st*echu. Dvakrát jsem odtamtud toho chlapa vid&l, jak m& hledá a jak mu z o'í kouká
vra#da..
„Ka#d" den m& strkal do ohrady k h*ebc$m v nad&ji, #e m& udupou k smrti, ale já jsem si
opat*il t&#ká prkna, která jsem si vzep*el v jednom kout&, a schovával se za nimi. Nikdy na to
nep*i)el, proto#e se mu z koní d&lalo nanic – a to byla dal)í z jeho slabostí, a jak se ukázalo, ta
nejosudn&j)í.
Don Juan vysv&tlil, #e smysl pro správn" okam#ik je vlastnost, kterou se *ídí uvoln&ní v)eho,
co bylo zadr#ováno. Sebeovládání, káze- a trp&livost jsou jako p*ehrada, za ní# se v)echno
hromadí. Správné na'asování je stavidlo v p*ehrad&.
Ten 'lov&k znal jen násilí, kter"m ostatní terorizoval. Jestli#e byla jeho násilnost
neutralizována, stal se tak*ka bezmocn". Don Juan v&d&l, #e se ho neodvá#í zabít na dohled z
domu, a tak jednoho dne toho mu#e urazil v p*ítomnosti ostatních pracovník$ i paní domu.
Nazval ho zbab&lcem, kter" se k smrti bojí man#elky svého )éfa.
Strategie don Juanova dobrodince vy#adovala 'íhat na takov"to okam#ik a vyu#ít ho k tomu,
aby se karta obrátila proti malému tyranovi. Ne'ekané v&ci se v#dycky odehrávají takto.
Nejubo#ej)í z otrok$ si najednou za'ne tropit #erty z tyrana a zesm&)ní ho, tak#e tyran se cítí
trapn& p*ed v"znamn"mi sv&dky. Otok pak ute'e rychle pry' a nedop*eje tyranovi 'as k
pomst&.
„Ten chlap v tu ránu zesinal vzteky,“ pokra'oval don Juan, „ale to u# jsem sv&domit& a oddan&
kle'el p*ed paní domu.“
Kdy# pak za)la dovnit*, vypráv&l don Juan, par%ák se sv"mi kumpány ho volal za d$m, #e pr"
tam je pro n&j n&jaká práce. Ten chlap byl bled", úpln& bíl" hn&vem. Podle hlasu don Juan
dob*e v&d&l, co se ve skute'nosti chystá ud&lat. A tak p*edstíral, #e mu chce vyhov&t, ale
místo aby zamí*il dozadu, rozeb&hl se ke stájím. Doufal toti#, #e kon& spustí takov" povyk, #e
se majitelé vyjdou podívat ven, co se d&je. V&d&l, #e par%ák si ho netroufne zast*elit. Bylo by to
moc hlasité a strach, #e ohrozí svou práci, toho chlapa zcela ovládal. Don Juan také v&d&l, #e
ke koním nep$jde, pokud nebude zcela vyveden" z míry.
„Sko'il jsem do stání k nejdivo'ej)ímu h*ebci,“ *ekl don Juan, „a mal" tyran, úpln& slep"
zu*ivostí, vytáhl n$# a sko'il tam za mnou. Okam#it& jsem se schoval za sv"mi prkny. A k$- ho
jednou kopl a bylo po v)em.
+est m&síc$ jsem v tom dom& strávil a b&hem té doby jsem si procvi'il 'ty*i vlastnosti
bojovníka. Díky nim se mi to povedlo. Ani jedinkrát jsem nepocítil sebelítost, nezaplakal jsem
nad svou bezmocí. Byl jsem pln" radosti a vyrovnanosti. Ovládal jsem se a byl jsem ukázn&n"
stejn& intenzivn& jako v#dycky. Z první ruky jsem vid&l, co pro bezchybného bojovníka doká#e
ud&lat zdr#enlivá trp&livost a smysl pro správnou chvíli. Ani jednou jsem nezatou#il, aby ten
chlap um*el.
M$j dobrodinec mi vysv&tlil jednu velmi zajímavou v&c. Zdr#enlivá trp&livost znamená
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duchem zadr#et n&co, co se má, jak bojovník ví, právem stát. Neznamená to tedy, #e bojovník
kudy chodí, tudy plánuje, jak n&komu provede n&jakou zlomyslnost nebo jak si vyrovná staré
ú'ty. Shovívavá trp&livost je nezávislá. Pokud se bojovník ovládá, pokud je ukázn&n" a má
smysl pro správnou chvíli, pak trp&livost zajistí, #e se dostane ka#dému to, co si zaslou#í.
„A stane se n&kdy, #e malí tyrani zvít&zí a zni'í bojovníka, kter" se jim postaví?“ zeptal jsem se.
„Samoz*ejm&. Na za'átku )pan&lského dob"vání b"valy doby, kdy bojovníci umírali jako
mouchy. Jejich *ady notn& pro*ídly. Malí tyrani mohli poslat na smrt ka#dého, t*ebas jen tak z
rozmaru. Za takového tlaku pak vidoucí dosahují velkolepého stavu.“
Don Juan *íkal, #e práv& tehdy museli vidoucí, kte*í p*e#ili, vyvinout maximální úsilí, aby na)li
nové cesty.
„Noví vidoucí vyu#ívali mal"ch tyran$,“ up*en& se na m& zadíval, „nejen aby se zbavili své
vlastní d$le#itosti, ale také k tomu, aby uskute'nili velice d$mysln" manévr, kter"m se
p*enesli z tohoto sv&ta. Tenhle manévr pochopí), a# si budeme povídat o mistrovství v&domí.“
Vysv&tlil jsem donu Juanovi, #e jsem cht&l v&d&t, jestli i te(, v na)í dob&, mohou malí tyrani,
které ozna'il za mr-ousy, n&kdy bojovníka porazit.
„V#dycky mohou,“ odpov&d&l. „Jenom d$sledky u# nejsou tak d&sivé, jako b"valy v té daleké
minulosti. Dneska se rozumí samo sebou, #e bojovníci mají v#dy )anci se vzpamatovat nebo
se stáhnout a vrátit se zas pozd&ji. Ale tenhle problém má jinou stránku. Kdy# ho porazí tyran
mr-ous, nemá to sice smrteln" dopad, ale je to zni'ující. V obrazném smyslu je míra
úmrtnosti tak*ka stejn& vysoká. Tím chci *íct, #e bojovníky, kte*í podlehnou mr-avému
tyranovi, likviduje jejich vlastní pocit porá#ky a bezcennosti. A tomu *íkám vysoká morálka
zase já.“
„A jak m&*íte porá#ku?“
„Ka#d", kdo se p*idá k malému tyranovi, je pora#en. Jednat v hn&vu, jednat a neovládat se a
nemít dost sebekázn&, nemít trp&livost a zdr#enlivost, to znamená b"t pora#en.“
„A co se stane, kdy# jsou bojovníci pora#eni?“
„Bu( p*ejdou do jiné skupiny nebo opustí stezku poznání a na cel" #ivot se p*ipojí k *adám
mal"ch tyran$.“

Je to opravdu to co od #ivota chcete?!
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