Pravidla jezdců z Gloriany
Aby se někdo mohl stát rytířem, musí splnit celou řadu zkoušek, naučit se spoustě věcí, obsáhnout
široké spektrum znalostí a dovedností. Nebo se narodit se srdcem a hlavou rytíře.
Jedno pravidlo
Aby se někdo mohl stát čistým rytířem, musí začít s čistým štítem. Teprve jeho skutky a činy dodají
jeho štítu znak a lesk, byť by se tím nezměnila původní grafická stavba rytířova symbolu na štítě
neseném.
Druhé pravidlo
Aby se někdo mohl stát rytířem, musí mu k tomu dát svět příležitost. V opačném případě musí on
ukázat světu, co je to rytíř.
Třetí pravidlo
Uznat své chyby je dobré, nahlas se za ně omluvit je chvalitebné, poučit se z nich je výborné, napravit
chyby je mnohdy nadlidský čin, vymazat vzpomínku na ně je zázrak. To vše je hrdinství pouze tehdy,
když nepřemýšlíš nad tím, co je tu napsáno, ale tak konáš.
Čtvrté pravidlo
Můžeš se upnout ke své myšlence, k symbolu na svém štítě nebo svému srdci stejně jako k cizímu,
ale jistotu máš jen u sebe, protože jen sebe znáš víc než jiné a jen sebe máš stále na očích. Víc než
jiné.
Páté pravidlo
Za svůj čin jsi odpovědný především sobě, ale k odpovědnosti za něj tě poženou především ostatní.
Šesté pravidlo
K odpovědnosti za své myšlenky se povoláš ty sám, protože ostatní tvé myšlenky neznají, i kdybys jim
je všemi barvami vymaloval a všemi slovy vypověděl. Oni je znají, jak je slyší. Slyší je jinak, než jak je
ty povídáš a ty je povídáš jinak, než jak je vnímáš.
Sedmé pravidlo
K dokonalosti těla i ducha ti chybí vždy to vše dobré, co u tebe ostatní postrádají. Je však veliký rozdíl
mezi tím, co někdo chce a co opravdu postrádá.
Osmé pravidlo
Ty sám rozhoduješ o tom, co je a co není správné. Okolí tě ovlivňuje, manipuluje s tebou
a přesvědčuje tě. Ale jen ty sám rozhoduješ o tom, co je a co není správné.
Deváté pravidlo
Máš-li méně času než jiný, získáš ho jen tak, že ho vezmeš jinému. Z jeho hlediska má však on zas
méně času než někdo jiný, a tak ho získá tím, že ho vezme jinému. Ten jiný však má zas méně času
než někdo jiný, až se nakonec stane zase to, že máš méně času než někdo jiný. A ty ho zase
získáš.
Desáté pravidlo

