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Brama Pierwsza 
Przenigdy nie przyćmij Mistrza swego własnym blaskiem 
 
Sprawiaj zawsze by ci, którzy są nad tobą władzą, czuli 
się pewni swojej siły. Miej na wodzy swe pragnienie 
zadowolenia Mistrza we wszystkim, nigdy nie ujawniaj 
swych wszystkich talentów próbując wypełnić jego 
rozkazy. Czyniąc wbrew temu co napisane, wywołasz 
obawy i wzbudzisz nieufność. 
 
Brama Druga 
Nie ufaj przyjaciołom, z nieprzyjaciół korzystaj 
 
Na przyjacioły twoje uważaj, zdradzą cię szybciej niż 
myślisz, gdyż zawiść w nich szybko urasta, do zepsucia 
prowadząc. Wejdź zaś w układy z wrogiem z dawien 
dawna, a obaczysz, że lojalny będzie bardziej niż 



przyjaciel, gdyż wykazać się przed tobą pragnie i wiele do 
udowodnienia ma. Bój się przyjaciołów twoich bardziej 
niż wrogów. Gdy wrogów nie masz, znajdź sposób i stwórz 
ich. 
 
Brama Trzecia 
Ukryj swoje zamiary 
 
Ukrywaj czynów twoich cel, aby maluczkich zwodzić i w 
mroku trzymać. Jeśli cele twoje są ukryte, tedy żaden z 
nich do obrony przygotować się nie może. Prowadź ich na 
manowce, dymem okadź, a gdy cele twoje przejrzą 
wreszcie, będzie już za późno. 
 
Brama Czwarta 
Mów mniej, niż trzeba 
 
Gdy ludziom zaimponować pragniesz słowami, wiedz, że 
im więcej ich wypowiesz, tym bardziej zwyczajnym się 
zdasz i wyglądać będziesz na kmiota, co nie panuje nad 
niczym. A zaiste, gdy wypowiesz banał nawet acz w 
słowach mglistych, zagadkowych, tedy wielkim się 
wydasz.  



 
Brama Piąta 
Imienia swego strzeż  
 
Kamieniem węgielnym mocy twojej jest imię twoje w 
świecie. Imieniem twym postrach wzbudzisz i omotasz 
maluczkich. Gdy potkniesz się na swej drodze i skazę na 
imieniu uczynisz, bezbronnym się staniesz i tedy ataku z 
każdej strony się spodziewaj. Uczyń swoje imię twardym 
jak mithrill i gładkim jak obsydian. Przewiduj ataki na 
imię twoje i dław je zanim nastąpią, a w imionach 
wrogów twoich ucz się szukać skazy. Gdy znajdziesz ją, 
wyjaw ją wszem i wobec, a potem rozkoszuj się widokiem 
wisielców. 
 
Brama Szósta 
Zabiegaj o atencję nie licząc się z ofiarą 
 
Co niewidoczne liczy się za nic. Wszystko sądzone jest 
według tego, na co wygląda. Nie pozwól nigdy, byś w 
tłumie przepadł, ani byś welonem zapomnienia się okrył. 
Wystąp dumnie naprzód. Uczyń się niby paw, nie bacząc 
na cenę. Przyciągnij wzrok całego świata czyniąc 



wszystko, by być większym, barwniejszym, bardziej 
tajemniczym, niż cała ta żałosna ciżba u twoich stóp. 
 
Brama siódma 
Uczyń sobie niewolników 
 
Dbaj o to, by pracę twoją inni zrobili. Mądrości ich 
używszy oszczędzasz swe siły, a imię twoje otaczasz 
blaskiem skuteczności niezwykłej i szybkości. Koniec 
końców pomocniki twoje zapomniane zostaną, a 
zapamiętany ty będziesz. 
 
Brama ósma 
Przynętę stwórz 
 
Gdy inną personę do czynu zmuszasz, wtedy władzę masz 
nad sprawami. Lepsze to jest zawsze, gdy wróg twój 
przychodzi do ciebie, plany swoje wcześniejsze 
zarzuciwszy. Zwabiwszy go baśniowym skarbem, atakuj. 
Kości wszelakie ty dzierżysz. 
 



Brama dziewiąta 
Czynami dzieło swe buduj, słów nie trwoniąc 
 
Każde zwycięstwo słowem zdobyte w niwecz się obróci 
szybciej niż myślisz. Dłużej przetrwają urazy i złość 
przez ciebie wywołane niż chwilowa zmiana opinii wśród 
maluczkich. Uczyń ich uległymi czynem swym, słów nie 
trwoniąc. Działaj, nie tłumacząc. 
 
Brama dziesiąta 
Głupców i bluźnierców unikaj 
 
Z głupcami będąc, głupcem się stajesz. Bluźnierców 
słuchając, bluźniercą się staniesz. Pomagając stojącemu 
nad przepaścią sam nad nią stajesz. 
 
Brama jedenasta 
Ludzi zależnymi od siebie uczyń 
 
Czyniąc maluczkich zależnymi od siebie, siebie samego 
wolnym czynisz. Gdy zrobisz z nich żebraków, którzy swe 
szczęście i powodzenie jeno w tobie widzieć będą, nigdy nie 
daj im tyle, ile potrzebują. 



 
Brama dwunasta 
Hojnością swą i szlachetnością jak rapierem władaj 
 
Jeden czyn twój szlachetny zakryje tuzin niegodziwych. 
Nieufnych swą hojnością i otwartym sercem rozbroisz. 
Gdy tylko wyłom w ich pancerzach uczynisz, gotów jesteś 
by zwieść ich według swej woli. 
 
Brama trzynasta 
Pomocy pragnąc kupuj ją 
 
Żaden z przyjaciołów twoich pomocy chętniej ci nie da, 
jeśli nie okupisz jej złotem.  
 
Brama czternasta 
Wilkiem bądź w owczej skórze 
 
Wiedz, że wroga twego poznać musisz na wskroś. Szpiegów 
ślij, bądź sam szpiegiem zostań. Przyjacioła udawaj. 
Bądź jak łasica sprytny. 
 



Brama piętnasta 
Wroga swego unicestwij do cna 
 
Gdy żagwię choć jedną ostawisz w ognisku, pewnym być 
możesz, że płomieniem strzeli niechybnie. Wszystko 
stracić możesz, gdy w dziele swym w połowie drogi się 
zatrzymasz. Hydrze łby wszystkie obetnij, gdyż inaczej 
odrosną i zęby w kark ci zatopią. 
 
Brama szesnasta 
Rzadki klejnot 
 
Gdy klejnotów dużo, wartość ich mniejsza. Im więcej cię 
widać i słychać, tym bardziej pospolity się stajesz. Twarz 
światu rzadko okazując sprawiasz, że bardziej cenić cię 
będą. 
 
Brama siedemnasta 
Czyny szaleństwem zapraw 
 
Czyny twoje niech będą zagadką dla wrogów twoich. 
Zmieszanie i przestrach wzbudzisz, gdy szaleństwem 
czyny swoje zaprawisz. 



 
Brama osiemnasta 
Fortecę ze sprzymierzeńców uczyń 
 
Nie zamykaj się za murami warowni twojej. Więźniem się 
stajesz i uszy zamykasz na wieści, a i znaleźć cię łatwiej. 
Lepiej sprzymierzeńców znajdź i za ich kordonem się 
skryj. 
 
Brama dziewiętnasta 
Wilków wśród owiec się wystrzegaj 
 
Bacz, byś wrogów nie znalazł wśród gawiedzi, źle 
wybrawszy ku komu zniewagi kierujesz. Jednym słowem 
nieopacznym wroga sobie potężnego znaleźć możesz, gdyż 
wśród owiec wilki się skrywają, które po życia swego kres 
mścić się będą za cios. Obadaj więc wpierwej, co owcza 
skóra kryje. 
 



Brama dwudziesta 
Nie czyń zobowiązań nikomu 
 
Głupcem jest skory do brania strony. Nigdy nie obieraj 
strony żadnej ani za sprawą inną się nie opowiadaj, jak 
za swoją. Bądź mistrzem maluczkich, szczuj ich 
przeciwko sobie, samemu niezależność kultywując. 
 
Brama dwudziesta pierwsza 
Mądrość swą skrywaj 
 
Chcąc wejść między trolle musisz gadać jak i one. Udając 
głupca wyprowadzisz w pole swoich wrogów, którym do 
łbów nie przyjdzie, że motywy ukryte mieć możesz. 
 
Brama dwudziesta druga 
Przekowaj słabość w siłę 
 
Nigdy nie walcz dla honoru, wybierz kapitulację. 
Wykorzystaj czas by zebrać siły, by dręczyć swego 
zwycięzcę, by czekać aż ubędzie mu mocy. Nie daj mu 
satysfakcji z walki i pokonania ciebie, za to poddaj się 



pierwszy. Uczyń ze złożenia broni cenne narzędzie, a 
pomoże ci zdobyć moc. 
 
Brama dwudziesta trzecia 
Zbierz swoje siły 
 
Oszczędzaj swoje siły, koncentrując je w najsilniejszym 
punkcie. Znajdując kopalnię pełną złota pracuj i drąż, aż 
wydobędziesz wszelki metal. Głupotą jest zaniechać pracy 
i szukać nowej kopalni, gdy żyła jeszcze nie została 
wyczerpana. Skoncentruj swoje siły. Szukając mocy 
znajdź jednego mistrza, z którego będziesz czerpał moc i 
wiedzę przez długi czas. 
 
Brama dwudziesta czwarta 
Graj doskonałego dworzanina 
 
Dworzanin żyje w świecie, w którym wszystko obraca się 
wokół władzy i polityki. Dworzanin niczego nie robi 
wprost, za to wspaniale i z wdziękiem posługuje się 
pochlebstwem, schodzi z drogi silniejszym, a na słabszych 
wywiera nacisk w zawoalowany i elegancki sposób. Naucz 
się praw dworu, a żadnych przeszkód przed tobą nie będzie. 





Brama dwudziesta ósma 
Krocz z odwagą 
 
Jeśliś kierunku swych kroków niepewny, zaprzestań drogi. 
Twoje wahanie i wątpliwości do błędów cię doprowadzą. 
Krocz z odwagą. Każde potknięcie ze śmiałego czynu łatwo 
naprawić większą jeszcze śmiałością. Bojaźliwością gardzi 
każdy, odwagę szanując. 
 
Brama dwudziesta dziewiąta 
Drogę swą planuj aż po kres 
 
Koniec jest wszystkim. Zaplanuj takoż drogę po sam kres, 
wszelakie przeszkody starając się zawczasu obadać i 
przewidzieć. Plany więc poczyń jak drogę swą zakończyć 
pragniesz, tedy żadne losu psikusy ci nie przeszkodzą, a i 
zatrzymać się będziesz w czas potrafił. 
 
Brama trzydziesta 
Trud swój zakryj 
 
Czyny swe wykonuj z łatwości, bez względu na pot i ból, 
któren włożyć w przygotowania musiałeś. Trud zachowaj 



w sekrecie. Czyń dzieło swe tak łatwo, jakbyś mógł po 
dwakroć więcej uczynić. I nikogo sekretów swych nie ucz, 
gdyż przeciw tobie wykorzystane będą. 
 
Brama trzydziesta pierwsza 
Kości w ręku trzym 
 
Z wybiegów największy jest ten, któren wrogowi wybór 
daje. Wtedy wydaje się twojej ofierze, że dzierży wszystkie 
kości, a marionetką twą w istocie jest. Daj więc jej wybór 
taki, aby każde z wyjść obranych przezeń na twoją 
korzyść się obracało. Każ spośród zła mniejsze wybierać, a 
krew rozleje tak czy owak. 
 



Brama trzydziesta trzecia 
Wyłomu w murach szukaj 
 
W każdym murze miejsce takowe jest, w którym wyłom 
najłatwiej uczynić. Twój wróg jest jako takowy mur. 
 
Brama trzydziesta czwarta 
Czyń jakoby król 
 
Czyń wszystko pewnie niczym król. Gdybyś pospolitością 
miał się obnosić, pierwej sztychem serce sobie przebij, bo za 
kmiota cie wezmą. 
 
Brama trzydziesta piąta 
Mistrzem czasu bądź 
 
Gdy czas ci drogi, czyń wszystko tak, jakbyś czasu miał 
morze. Cierpliwością bądź wcieloną, z uśmiechem czekaj, 
jakoby wszystko już twoje było. Zważaj na moment 
odpowiedni twych czynów. 
 



Brama trzydziesta szósta 
Gardź tym, czego zdobyć nie sposób 
 
Gdy potknięcie drobne naprawić spieszysz, czynisz je 
większym niż jest zaiste. Gdy wróg twój w myślach twych 
często gości, silniejszym go czynisz. Gdy pragniesz czego 
mieć nie możesz, pogardą to okryj. Tym większyś, im 
mniej pragnień zdradzisz. 
 
Brama trzydziesta siódma 
Zasłonę z przepychu uczyń 
 
Robiąc przedstawienie czyń wszystko, byś za zasłoną 
przepychu działał. Szaty bogate i symbole potężne zakryją 
to, co zaprawdę czynić będziesz. 
 
Brama trzydziesta ósma 
Myśli swe skrywaj 
 
Jakobyś czasy swe wyprzedził, nigdy z myślami się nie 
zdradzaj. Bądź jako ten kmieć, a w sekrecie dzieło swe 
buduj. Myśli swoje dziel jeno z tymi, którzy rozumem ci 
dostają i drogę twoją szanują. 



Brama trzydziesta dziewiąta 
Wodę zburz, a rybę uchwycisz 
 
Gniewem się nie unoś sam, a jeno wrogów swych do 
gniewu sprowadź. 
 



Brama czterdziesta pierwsza 
Cienia wielkich unikaj 
 
Aby dzieło twoje wielkim było, w cieniu wielkich przed 
tobą stojących nie stój. Jeżelibyś od Sigmara większym 
chciał być, dwakroć tyle musiałbyś uczynić. Zgładź 
władczego ojca, pogardź jego spuścizną, blaskiem swoim 
własnym zalśnij, swoją własną drogą podążaj. 
 
Brama czterdziesta druga 
Zabij szamana, a gobliny się rozpierzchną 
 
Wiele zła wyrządzić mogą indywidua, do których lgnąć 
kmiecie poczynają miast do ciebie. Bądź surowy w 
czynach i przeszkodę usuń zawczasu. Gobliny się 
rozpierzchną gdy szamana ubijesz. 
 
Brama czterdziesta trzecia 
Bądź kowalem serc 
 
To co siłą zdobędziesz do końca bronić będziesz musiał. 
Spraw, by chętnie za tobą szli, sprytem i przebiegłością 



operując. Niech idą za tobą z własnej chęci. Odkryj ich 
słabości i pragnienia, po czym wykorzystaj je. 
operując. Niech idą za tobą z własnej chęci. Odkryj ich 
słabości i pragnienia, po czym wykorzystaj je. 
  
Brama czterdziesta czwarta Brama czterdziesta czwarta 
Niech lustro tarczą twą będzie Niech lustro tarczą twą będzie 
  
Jako lustro odbija świat, tako i ty możesz być jak lustro 
wobec swojego wroga. Czyń to co on czyni, a nie będzie 
mógł planu twego odkryć. A gdy zwodzić chcesz i serca 
podbijać, uczyń się odbiciem twojej ofiary, aby znalazła 
w tobie to, co sama w sobie kocha. Nauki czynić zaś 
możesz odbiwszy w lustrze uczynki ucznia. 

Jako lustro odbija świat, tako i ty możesz być jak lustro 
wobec swojego wroga. Czyń to co on czyni, a nie będzie 
mógł planu twego odkryć. A gdy zwodzić chcesz i serca 
podbijać, uczyń się odbiciem twojej ofiary, aby znalazła 
w tobie to, co sama w sobie kocha. Nauki czynić zaś 
możesz odbiwszy w lustrze uczynki ucznia. 
 



Brama czterdziesta szósta 
Doskonałość swą skrywaj 
 
Doskonałością nadmierną wrogów sobie uczynisz. Jeno 
bogowie i martwi za doskonałość nie płacą. Czyny wielkie 
maskuj wedle potrzeby widzów dobrawszy. 
 
Brama czterdziesta siódma 
Do celu krocząc końca drogi nie przekraczaj 
 
Chwila twego zwycięstwa jest chwilą wielkiego 
niebezpieczeństwa. Arogancja i zbytnia pewność siebie 
popchnąć cię mogą poza cel wyznaczony, a tak wrogów 
sobie uczynisz więcej, niźli właśnie pokonałeś. Żyj 
strategicznie, a gdy czas się zatrzymać, uczyń tak. 
 
Brama czterdziesta ósma 
Uczyń się jako woda 
 
Przyjmując kształt jakowyś, mając plan wyjawiony 
wszem, na atak się wystawiasz. Miast kształtem się stać, 
któren wróg twój pancerną ręką schwyci, uczyń się niby 



woda. Wszystko podlega Panu Zmian. Nic nie trwa 
wiecznie. 
woda. Wszystko podlega Panu Zmian. Nic nie trwa 
wiecznie. 
 


