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Binh pháp tôn tử

Vì cuộc nội chiến, ông phải chạy đến La Phú Sơn ở ngoại ô Cô To, thủ đô của đất nước Ngô ẩn náu và dành riêng cho việc học quân sự ... Sau nhiều năm ẩn náu, quan sát thế giới và kinh nghiệm chiến đấu của các thế hệ trước, ông đã viết cuốn sách Quân đội của Tôn Thanh Tú và vẽ trợ lý của Vua Ngô. Kể từ đó, Ngô Bạch đã chiến thắng trên toàn thế
giới. Cuốn sách này của ông không chỉ có thể áp dụng thực tế trong tình hình những người lính xa trường cũ, mà ngày nay các doanh nhân, nhà lãnh đạo tài năng luôn coi nó như một cuốn sách bên giường như một hướng đi cho mọi hoạt động của nó. Đặc biệt trong giới doanh nhân Nhật Bản, Tôn Tử Quân thường được áp dụng cho hơn 3/10 trí tuệ
trong chiến lược kinh doanh. Tôn Tử viết: Những người lính, dân tộc vĩ đại, nơi sinh tử, cách sống không thể phán xét được. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản đã tuyên bố rằng mặc dù các ngành nghề khác nhau, khi áp dụng quân đội của Sun Tsing, họ có tác dụng tương tự. Một quyết định của doanh nhân có thể có tác động sâu sắc đến hàng
ngàn công nhân đang tham gia vào nó. Do đó, khi đôi khi rất khó để đưa ra quyết định đơn độc, rất khó để tránh do dự, hiện nay nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản thường sử dụng trí tuệ trong quân đội của Sun Tsing để đưa ra quyết định của riêng họ. Theo thống kê từ tạp chí kinh doanh Diamond, trong cuộc phỏng vấn của những người đứng
đầu danh sách 1000 doanh nhân lớn, 31% số người trả lời dưới ảnh hưởng của Quân đội Tôn Tsing trong hoạt động kinh doanh của họ. (Ảnh: Youtube) Ngoài việc áp dụng nguồn lực quân sự của Tôn Tsing vào quản lý nhân sự, cho các tổ chức bộ phận cấp dưới trong các công ty, lãnh đạo doanh nghiệp cũng áp dụng tư tưởng: Thứ nhất, hai bầu trời, ba
căn cứ, bốn tướng lĩnh, năm luật (thứ nhất, đây là quy tắc, lần thứ hai, địa lý thứ ba, lãnh đạo thứ tư, thứ năm là chế độ) để đo lường thế giới, nhà nước của nó. Như vậy, có thể thấy một số trí tuệ trong nghệ thuật Tôn Tsing, dưới đây là 6 câu thơ về hàng ngàn từ sâu sắc trong nghệ thuật Tôn Tsing: 1. Binh lính rất vô dụng, không có nước Trong ảnh, khả
năng biến hóa của kẻ thù biến đổi nhiều kẻ chiến thắng giả tạo, các vị thần Việc sử dụng binh lính cũng giống như nước chảy, luôn vô hình, vô hình theo cơ sở của ứng dụng, không có mô hình hóa quy mô. Nếu có thể, tùy thuộc vào tình hình biến đổi của kẻ thù, nó sẽ thay đổi tương ứng để giành chiến thắng. Điều này được gọi là sử dụng binh lính như
các vị thần. 2. Khả năng chiến đấu chiến thắng chống lại các tướng lĩnh biết khả năng khi họ có thể chiến đấu, khi họ không thể chiến đấu, họ có thể giành chiến thắng. 3. Cố gắng giỏi chiến đấu, cầu nguyện có trách nhiệm, cố gắng trở thành một vị tướng giỏi, giỏi tổ chức trận đánh dựa trên tình huống, không dựa vào phần thân dưới, khi có vị trí tốt để
chọn đúng người để thích nghi, để có thể quyết định toàn bộ chiến thắng. (Ảnh: Youtube) 4. Công việc là không thấm nước, xuất hiện không thể chấp nhận khi đối phương là không chuẩn bị, không suy nghĩ, nhưng đột nhiên tấn công để giành chiến thắng.  5. Tâm sự ở Bỉ, cuộc chiến thời gian Biết ai biết tôi, hàng trăm trận đánh đã thắng, nếu bạn có thể
hiểu được tình hình ở cả hai bên và kẻ thù, khi các cuộc chiến có thể giữ chiến thắng trong tay.  6. Lãnh chúa không nhất thiết phải là một nhà lãnh đạo tốt. Nếu bạn không thể chiến đấu, bạn có thể chinh phục kẻ thù.  Đánh giá: Thiên Đàng 01: Thiên Kế Hoạch 02: Chiến tranh trên trời 03: Thiên Machaming 04: Thiên Giới 05: Thiên Giới 06: Chân Lý Thiên
Thượng 07: Thiên Chiến 08: Chín Biến 0 9: Thiên Hỏa 0 10: Địa hình thiên đường 11: Chín địa hình 12: Hỏa tấn công Thiên 13: Sử dụng điệp viên Các loại phương pháp địa hình chiến đấu 4 Làm chủ ba thập lục phân Tôn Vũ đã tổ chức quân đội nhiều lần Nghệ thuật chiến tranh và còn được gọi là Nghệ thuật của Chiến tranh, còn được gọi là The Art of
War, là một cuốn sách chiến lược của Trung Quốc được thành lập bởi Tôn Vũ vào năm 512 TCN. Bản chất của lá thư này không chỉ được áp dụng trong quân đội, mà còn trong mà còn trên thị trường - chiến trường ngày nay. Không giống như văn hóa phương Tây, người Phương Đông chúng ta rất gần gũi với văn hóa Trung Quốc và nếu chúng ta áp dụng
nghệ thuật chiến tranh Mặt trời vào kinh doanh, chúng ta sẽ tạo ra lợi thế trước đối thủ Chiến thắng bao gồm: 1-Man Celestial Sea (nằm trên trời trên biển) 2-Vi Wei save Zhao (Wei Wei save Zhao) 3-Dozen murderers (borrowed murder knives) 4-Sy 5-Tonnes of fire and flight (flight shooting) 6-Qing Tấn công ở phương Tây (thẳng thắn tấn công miền Tây)
Địch kế thừa gồm: 1-Unsymed beings (non-birth) 2-Trần Thương cách nhiệt (lẻn qua Trần Thương - độc giả ghi chú: bây giờ ở thiểm Tây) 3-Way fire guard (từ bờ biển xem lửa) 4- Lý Đại đào (chết mận thay vì đánh bắt cá) 5-Thuận Dương Shield (dê catcher) 6-... đây không phải là một kế thừa cho người kế nhiệm, bao gồm: 1-Viết dầm (chống rắn cỏ) 2-
Tổng số linh hồn dịch tả (mượn xác chết) 3-Giai điệu hổ kính sơn (bắt hổ rời khỏi núi) 4-Lust tham gia (muốn bắt, miễn phí) 5-Phao chuyên về đá quý nổi bật (ném gạch để mang lại đồ trang sức) kẻ trộm 1-Phú trừ tà (gỗ ở dưới cùng của nồi) 2-Hỗn hợp vải của cá thủy sinh (gặp khó khăn nước mò mẫm cá) 3-Kim thiền thoát khỏi carcage (vàng đánh dấu
moult) 4-Quân lừa kẻ trộm (đóng cửa để bắt kẻ thù) 5-Far giao hàng gần công cộng (trò chơi xa xôi, gần tốc độ) 6-Hypocure trừng phạt (đường mượn để đánh bại) Người kế nhiệm bao gồm: 1-Du Lương cột trao đổi (cột chuyến bay) 2-Chỉ tang veneer (chỉ có cây dâu tằm mắng) 3-Fake so crazy (false stupid step crazy) 4-Abstract top snails (upstairs draw
scale) 5-Thục flowering (on flowering trees) 6-Anti-guest micro-owners (change of master guests) Defeated succession bao gồm: 1-My successor 2-Failed successor 3-Counter-Cockroach Succession 4-Austerity Successor 5-Continuous Succession 6-Superior. Phương pháp 4 MASTER VU (Tôn Tsing) nêu rõ, yếu tố tinh thần tốt và xấu, sức mạnh thể lực,
ưu, nhược điểm trong bố cục chiến trường chiếm một vị trí quan trọng trong vấn đề chiến đấu. Do đó, ông nhấn mạnh phương pháp bốn bậc thầy: Làm chủ nhân cách, làm chủ tư duy, nắm vững nguồn nhân lực và làm chủ chuyển đổi. Ông nói trong Thiên Quân: Ban ngày, tính khí mạnh mẽ, tính khí cùn, Khi tính khí trở lại, ông làm chủ tính khí; điều trị rối
loạn với làm chủ, điều trị tiếng ồn một cách bình tĩnh, và làm chủ tâm trí; đối phó với những người xa xôi với gần, điều trị đói với cảm giác no, người kiểm soát lực lượng lao động; Đừng cầu nguyện cho lá cờ Chính thống giáo, không tấn công trận chiến một cách hoàng gia, đó là để làm chủ sự biến đổi. Phương pháp Tứ đại mỹ nhân được Tôn Vũ nêu như
sau: Làm chủ thịt: Trong thời cổ đại, chiến đấu gắn liền với chiến đấu trực tiếp, thất bại của chiến tranh với cuộc gặp gỡ của những người lính có mối quan hệ vô cùng gần gũi. Vũ khí và quyết tâm chiến đấu là những yếu tố chính của sức mạnh chiến đấu. Tăng sĩ quan không khí rất dễ dàng để giành chiến thắng, và rơi không khí thường dẫn đến thất bại.
Nắm vững tinh thần: Ý nói trước trận chiến và trong trận chiến, đại tướng không được kích động hoặc dễ dàng thay đổi quyết tâm chiến đấu như một bồi thẩm đoàn. Từ tinh thần ở đây được gọi là tinh thần, âm mưu, mặc dù nội dung của nó bao gồm tính khí tinh thần và văn hóa tâm linh, nhưng cốt lõi là quyết tâm chiến đấu với tướng quân. Xung quanh
câu hỏi về quyết tâm chiến đấu của chỉ huy, Tôn Thanh nói trong Thiên Chủ: Vị tướng có thể cho trái tim của mình. Ông cũng nói: Điều trị rối loạn với sự thông thạo, điều trị tiếng ồn với sự yên tĩnh, là sự làm chủ của tâm trí. Nó nói về cuộc đấu tranh giữa quyết tâm của trại của chúng tôi để chiến đấu với lung lay hoặc vững chắc, Trái tim trong quyết tâm
chống lại kẻ thù. Về việc cương quyết một học giả tên Hà phụ đề: Không một vị tướng nào muốn ở một mình, chỉ dựa vào sự tinh tế khôn ngoan của một cá nhân, nhưng mong muốn liên kết với hàng chục ngàn người, để đối mặt với kẻ thù như hổ và báo. Lợi ích của cái ác xen kẽ, chiến thắng của thất bại bối rối, người tài năng phải biến, dữ liệu trong tâm
trí, không phóng đại mọi thứ, phải được lưu trữ vậy tại sao nó không có giá trị cùng một ứng dụng, hành vi rạch? ». Đó là về tầm quan trọng của việc vững chắc. Đỗ Med nói: Tư Mã Luật nói: Thiên nhiên phải ổn định, biết rằng kẻ thù sẽ có cách đối phó, bản chất ổn định, nhưng cũng biết những gì nó, làm cho sự ổn định trở nên chắc chắn hơn, đừng lo lắng
về sự hỗn loạn, đừng làm vì lợi ích ngay lập tức. Chờ cho đến khi kẻ thù bối rối, ồn ào, sau đó rời khỏi quân đội để tấn công. Đây là những nhu cầu của tâm trí vững chắc. Trương Bá Chi cho biết: Hãy trừng phạt để điều trị rối loạn, bình tĩnh để điều trị tiếng ồn, yên tâm điều trị thiếu kiên nhẫn, kiên nhẫn để đối phó với sự tức giận, đó là nói về phương pháp
vững chắc. Nói về sự đi qua của tâm trí, Lý Liên Kiệt nói: Sự tức giận dẫn đến sự phẫn nộ, quấy rối dẫn đến rối loạn, nhỏ nhặt đi đến kiêu ngạo, khoảng cách dẫn đến người lạ. Đây là phương pháp thông qua tâm. Nắm vững lực lượng lao động: Ý tiêu thụ và lốp xe chỉ có sức mạnh chiến đấu của kẻ thù. Tôn Vũ nhấn mạnh phương pháp làm chủ nguồn
nhân lực trong Thiên long bát bộ: Đối xử với người xa xôi gần gũi, đối xử mệt mỏi bằng một lá thư, đối xử với cơn đói một cách viên mãn. Ông nói rằng khi chiến tranh được nuôi dưỡng bởi giới tinh hoa, đó là khả năng giành chiến thắng. Tôn Vũ cũng cho biết: Chiến đấu với kẻ thù sau một cuộc hành quân đường dài, làm cạn kiệt quân đội, bởi vì những
người lính đã phải chịu đựng nhiều cơ bắp cực đoan trên đường đi, năng lượng mệt mỏi dẫn đến kiệt sức, tất nhiên dẫn đến mất quân. Làm chủ chuyển đổi: Nhân viên quân sự thay đổi không thể đoán trước, một khi họ nắm vững sức mạnh hoạt động trên chiến trường, họ vẫn không thể xem nhẹ vai trò của chiến thuật làm chủ chuyển đổi, cái gọi là làm
chủ chuyển đổi và cái gọi là làm chủ chuyển đổi làm chủ phương pháp chuyển đổi di động. Những gì Tôn Vũ đã đề cập trong Thiên Quân là Không thể cầu nguyện cho lá cờ Chính thống giáo, đừng đánh trận theo cách hoàng gia là để thích nghi. Cờ Chính thống, Trận chiến đường quân chỉ là tình hình của quân đội khi có khí chất thịnh vượng, quân sự
nghiêm túc, mạnh mẽ và chuẩn bị, đầy đủ tư tưởng, loại kẻ thù này, vừa mạnh mẽ vừa chuẩn bị, tất nhiên khó chiến đấu, ngay bây giờ phải dành ý định chiến đấu với họ. Cần sử dụng nhiều chiến thuật làm chủ ý chí, làm chủ tư duy, làm chủ nguồn nhân lực... chuyển đổi chúng theo tình hình của đối phương, hoặc tấn công hoặc cố gắng, hoặc trước hoặc
thoái lui, hoặc chính thức hoặc lạ, để giành chiến thắng. BA THẬP KỶ KẾ VỊ (Sun Tsing Military Study) 1. Kế hoạch Đông và Tây là hét lên giả vờ thực sự tấn công phía đông, nhưng chủ yếu tấn công phía bắc trong tất cả các vấn đề xã hội, từ chiến trường, từ thị trường, từ chính trị đến tình hình; Nếu bạn muốn điều đó, nhưng bạn giả vờ làm điều khác, và
nói điều đó và làm điều khác, đó là Đông và Tây và cái tiếp theo có lẽ là mờ. Thật khó để biết, không thể đoán trước, trúng bất ngờ. Kế hoạch này nhằm mục đích chuyển mục tiêu để đánh lừa kẻ thù, gây ra sơ suất của đối phương, bị lừa dối để tấn công mà không có vấn đề. Có nhiều cách để thực hiện kế hoạch này, chẳng hạn như: - Tạo tin đồn. - Chơi
với mắt kẻ thù. - Buộc đối phương phải chăm sóc nhiều mặt. - Mê hoặc ý chí của kẻ thù. - Nghi phạm. - Giải tán lực lượng địch. - Làm suy yếu lực lượng đối phương, phòng thủ của đối phương. Nguyên tắc đông và tây Đông Dương là bí mật và chủ động. Hoạt động là dưới sự kiểm soát của kẻ thù. Điều cấm kỵ khi sử dụng kế hoạch Dương Đông và Tây là
để lộ cơ bắp. Phơi bày cơ bắp có nghĩa là mất tất cả khả năng chuẩn bị, để chuẩn bị. Cho dù trên chiến trường, thị trường hay chính trị phải giữ bí mật và giữ vị trí tích cực.2. Hổ thủy tinh sơn (mồi nhử hổ ra khỏi rừng) Tiếp theo Tranh thủy tinh hổ là thu hút, thu hút hoặc khuấy động con hổ ra khỏi rừng. Bên cạnh Sơn thủy tinh hổ có hai cách: Một là dụ hổ
ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ. Thứ hai, săn hổ để dễ bắt và giết các loại hồ thủy tinh vẫn dựa vào hổ hoành hành. 3. Một mũi tên để bắn hai con chim là để bắn hai con chim với một mũi tên. Ý tưởng của đề án này là sử dụng tối thiểu lực lượng để đạt được hiệu quả tối đa. 4. Minh Trí đã thử tôi (Biết rõ và giả vờ tôi không biết) Kế hoạch Minh sắp xếp tôi
cố gắng là biết điều đó rất tốt, nhưng dường như không biết gì cả. Đối với những người lớn tuổi, đó là một triết lý rất cao cấp, mục tiêu ẩn từ tất cả các giọng nói nonsuphical hoặc, nhưng theo nghĩa của cốt truyện, đó là một thái độ sâu sắc. Đức hạnh của quân đội có thể không được er cho thế giới, nhưng kế mach của nam nhi không thể không che giấu
thế giới. Trong ngắn hạn, tìm hiểu rất nhiều và không hiển thị Một là kế hoạch Ming-ming me 5. Long biến phượng hoàng (Biến rồng thành phượng hoàng) Tiếp theo Rồng biến phượng hoàng là biến đổi một thành khác, bên trong là hình dạng của con rồng, nhưng làm cho nó phượng hoàng. Người kế nhiệm này rất phổ biến, trong những người mà chúng
tôi gọi là Đầu dê bị đình chỉ, Bán thịt chó. 6. Làm đẹp (Người kế nhiệm) Vẻ đẹp có nghĩa là sử dụng các cô gái xinh đẹp để quay lại, thay đổi tình huống mà người khác không thể. Con người thời cổ đại luôn là chủ đề tài chính. Mặc dù họ là yếu, họ không thể mang theo thanh kiếm và chiến đấu chống lại họ, nhưng họ có thể giành chiến thắng với đôi mắt
đẹp và nụ cười. Có những bức tường kiên cố của 100.000 binh sĩ không thể bị đánh bại, nhưng nó có thể bị sụp đổ bởi đôi mắt của vẻ đẹp. Sức mạnh của vẻ đẹp đặc biệt có ảnh hưởng đối với người anh hùng, người có quyền lực. 7. Lửa và cái chết (Theo ngọn lửa mà hành vi) Kế hoạch của Lửa và cái chết là để tận dụng sự hỗn loạn để thao tác, khi tình
hình là nhầm lẫn và sắp xếp theo ý muốn. có hai loại lửa và lửa: một là dưới lửa để bay. Thứ hai, chúng ta bắn và bay. Theo đám cháy, nó là dư thừa khi mọi người đang gặp nguy hiểm như chúng tôi làm phiền sự hỗn loạn. Đốt phá có nghĩa là chúng ta sẽ gây ra sự hỗn loạn và làm những gì chúng ta muốn. Để theo lửa hoặc đốt cháy với nhau cho cùng
một mục đích là để chống lại kẻ thù và đưa kẻ thù để tạo cơ hội cho chúng tôi. Tùy thuộc vào ngọn lửa, tùy thuộc vào cơ hội có sẵn. Arson tạo ra cơ hội của riêng chúng ta. Không thể chỉ trích lửa hoặc đốt phá, những gì là tốt, những gì là xấu, những gì là tốt, những gì là xấu, những gì là xấu, bởi vì cả hai giống như một sự biến đổi giữa không khí và
nước. Trong các cuốn sách lịch sử, chúng ta thấy rằng kẻ đốt phá giỏi là Trương Nghi. Một mình Trương Nghệ Mưu phá vỡ tình huống bằng cách lừa dối Tề, lừa dối Triệu Tử Dương, đe dọa Ngụy Vô Tiện, Yến, lừa dối Sở. Trương Nghi là một người có ngôn ngữ lửa thiêu đốt sáu quốc gia, xây dựng một doanh nghiệp thống nhất cho nhà Tần. , Khổng Minh
lên kế hoạch dựa vào Tôn Quyền và ăn theo chiến tranh Nam-Bắc, ăn dọc theo trận Vách đá Đỏ để cướp Kinh Châu. Lửa và lửa đòi hỏi khả năng hành động nhanh chóng khi vòi phun bắt con mồi.8 Chúng sinh không bị cắt (Không có ai tạo nên) Kế vị Chúng sinh không cộng sinh là từ không bù đắp cho có. Thế giới không hỗn loạn, trật tự không bị xáo
trộn, không có khoe khoang rằng bạn sẽ xuất hiện! Vì lý do này, các chiến hào thường được gọi là các tòa nhà chọc trời khuấy nước. Mục đích của kích động nước là để mess điều lên để nó có thể dễ dàng xử lý. Bí quyết của nước khuấy là để làm cho một danh tiếng, lây lan tin đồn, gây rối loạn, và sau đó dựa vào nó để hưởng lợi từ nó. Kế hoạch không
cộng sinh cung cấp cho hú, tổ là khác nhau, nhưng chim hú giữ đến để đặt trứng của nó trong đó, sau đó yêu cầu một con chim khác để nở trứng quá, khi trứng nở thành chim, hú trẻ em la hét bay trở lại hú nhỏ. 9. Nàng tiên của phát minh (tay đầu tiên để khôi phục lại kẻ thù) Fairy Invention là để vượt qua bàn tay đầu tiên để thống trị, để giành chiến thắng,
để nắm bắt những chiến thắng. Thứ hai, Fairy Invention không phải là nói quá xa, xa, mà là nhìn vào thực tế gần nhất. Các vụ án lịch sử như: Lý Thế Dân ở Huyền Vũ Môn, Ngô Thiên Thiên thành lập Lữ Lang Vương, Ung Tay đánh cắp Triều Đình, Từ Hi đầu độc Quang Tự, Gia Cát Lượng lấy đất của Quang Trung... Tất cả đều áp dụng thủ đoạn chớp
nhoáng để không để đối phương kịp thời quay trở lại, không để dư luận phản ứng kịp thời. Luôn luôn có câu nói Tiên mà đánh bại micropowers. Dự án Beam (Smashing Grass Scares Snakes) Project Beam tiếp theo là để đột nhập vào cỏ, rắn đáng sợ. 11. Hàng chục lưỡi dao chết người (mượn để giết) Người kế nhiệm Hàng chục kẻ giết người là mượn
dao để giết người, mượn tay của người khác để giết kẻ thù của họ. Câu tục ngữ Trung Quốc nói, Kẻ giết người là những con kiến máu không anh hùng rút máu. (Giết người không thấy máu, thấy máu không anh hùng). Tất nhiên, không có người đàn ông đã giết một người đàn ông nhưng một anh hùng, nhưng nó là hiếm hoi cho một anh hùng không giết.
Sự khác biệt không phải là có hay không, nhưng là thông minh hay ngu ngốc. Tào Tháo mượn Lưu Chiểu để giết Ninh Dương, mượn trái tim của quân đội để giết Dương Tử, sau đó làm cho mèo già khóc chuột, điều quan trọng là phải là một bàn tay thông minh và anh hùng. 12. Giá di tích (Giá trị sử dụng để vu khống người dân) Tiếp theo Giá di tích là
mang xác chết hoặc đồ vật đưa vào nhà người khác với giá. Kế hoạch này thường được sử dụng bởi những bộ óc thông minh xảo quyệt, Tôi không xuất hiện hay làm tổn thương đối thủ. Đây được gọi là vụ giết người không đổ máu.. 13. Khuyến khích các tướng tiếp theo (Kế hoạch để kích thích các tướng đối phương) Khuyến khích các tướng tiếp theo là
kế hoạch để kích thích các tướng đối phương, cơn thịnh nộ của tướng. Tức giận sẽ mất đi sâu sắc của nó, không hoạt động, insdictively được bạn là ai. Mạnh Tử nói, Tôi sẽ không lấy hòa bình trên thế giới. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều mà đạt được bởi sự tức giận và cũng có nhiều thất bại bởi một cơn thịnh nộ. Vì vậy, kế hoạch khuyến khích đại
tướng cũng là một trong những tuyệt vời, nếu đạt được, kiến của thế giới, sau đó mang lại thảm họa vào cơ thể. Khuyến khích các tướng cũng là để đánh thức năng lượng mạnh mẽ của người khác để ông làm việc cho tôi. Các đối tượng tốt nhất trong kế hoạch của đại tướng là những người bạo lực hoặc sẵn sàng muốn họ. Tuấn Anh chia sẻ: Lời nói mượt
mà như lụa, lời nói xấu sắc như giáo. Lý thuyết là để tiến hành các từ, ý nghĩa cơ bản của lý thuyết mà làm cho mọi người lắng nghe. Hiệu quả của lý thuyết là rất lớn. Đó là lý do tại sao ông nói: Thế giới vẫn còn, đặc biệt là trong ngôn ngữ của lịch sử. Thế giới năng động, hầu hết câu chuyện là tĩnh. (Thế giới là bình tĩnh, một từ rắc rối. Thế giới đang trong
tình trạng hỗn loạn, một từ nhẹ nhàng). Những điều cơ bản của lý thuyết, theo Tuấn Tú, có bốn điều: cơ bắp, can đảm, trí tuệ và biến đổi. - Cơ bắp: Là để xem thời gian, thuận tiện. - Bouse: Được khẳng định là nói những điều mà không ai dám nói. - Tinh thần: Biết tình hình, tâm lý, giải quyết các câu hỏi, khôi phục con người. - Biến: Được chuyển đổi, trong
trường hợp không chắc chắn. Mục đích của lý thuyết có năm điều: - Làm cho người đó hiểu. - Làm cho mọi người tin tưởng. - Đồng thuận. - Làm cho đàn ông mặc đồng phục. - Làm theo. Việc đạt được 5 mục tiêu này cũng giống như nắm chắc trong tay 5 mục tiêu này.14 Con người quá biển (Lợi dụng sương mù để che giấu) Người kế nhiệm Người đàn
ông trên bầu trời quá biển là tận dụng sương mù che giấu, vượt qua hoặc hành động thẳng trong sương mù. Dude, đây không phải là một tình huống hoàn toàn gây tổn hại như đã nói trong dịch vụ dịch. Thiên Man, không thể chờ đợi cho nó đến như một sương mù vì thời tiết tự nhiên, nhưng tạo ra nó. Kế hoạch Thiên Đàng được thực hiện ở cả hai phía:
tiêu cực và tích cực. Tích cực là để làm nổi bật một tình huống mờ. Tiêu cực là Để tránh một bệnh dịch hạch là tận dụng cơ hội trốn thoát của đối phương để thoát khỏi bí mật. Trong trận Hồng Sơn, Khổng Minh đã giải quyết bài toán thiếu mũi tên cho cung thủ bằng cách lấy mười chiếc thuyền lớn đầy rơm rạ, chờ sương mù, âm thầm ở Trại Tào Tháo để
hét lên tiếng trống như một cuộc tấn công. Tào Tháo sợ ngụy, không dám vội vàng, chỉ bắn mũi tên như mưa trên thuyền rơm. Với một đêm đập, không giết ai, Khổng Minh đã lấy hàng trăm ngàn mũi tên từ Tào Tháo. 15. Nỗi ám ảnh với trần sương mù (Đi theo con đường mà không ai nghĩ) sương của Trái đất đen là bí quyết để đưa quân đội qua con
đường mà không ai nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua. Kế hoạch này áp dụng giữa hai bên đang đấu tranh, chiến đấu. Mỗi bên cố gắng che giấu các mục tiêu thực sự của nó, sau đó cung cấp cho các mục tiêu và đánh lừa kẻ thù. Đó là một công việc rất phức tạp, có một quá trình triết học. Như Sun Tsing-er viết: Những người lính được ngụy trang, có thể
làm cho nó không thể, sử dụng nó mà không bị sử dụng, gần như giả vờ ở rất xa, xa giả vờ gần gũi. Thưởng thức nó, gây rắc rối và săn bắn, cảm thấy tốt, tránh. Đầu tiên là làm mọi thứ có thể để giảm sự yếu kém của kẻ thù và sau đó tiến hành ý định. Để sử dụng kế hoạch này phải là một tầm nhìn với sự hiểu biết tuyệt vời và tâm trí tuyệt vời. 16. Chống
khách vi chủ sở hữu (Thay đổi khách để chủ sở hữu) Tiếp theo Anti-khách vi chủ sở hữu là để thay đổi tình trạng khách để tình trạng máy chủ lưu trữ. Anti-guest micro-owner đang trong cuộc chiến đang ở trong một vị trí năng động do đó phải tìm một kế hoạch để được chủ động, khách hàng là vị trí thống trị, tất cả mọi thứ được tổ chức bởi chủ sở
hữu. Chống người tiêu dùng là nguyên tắc thường được sử dụng trong cuộc chiến. Thực hiện các bước cần thiết để kiểm soát khuôn mặt. Không chủ động, không thể thắng. 17. Kim Thiền Escape (Golden Cigale moult) Kim Thiền Escape là ve sầu vàng moult. Kế hoạch này được sử dụng cho thời gian biến mất, câu chuyện ngụy trang một hình ảnh để
đánh lừa, che mắt kẻ thù, để trốn thoát để chờ đợi một cơ hội khác. Kế hoạch Escaped Needle có phạm vi rất rộng và phổ biến, mà bất cứ ai trong mọi tình huống đều có thể sử dụng. 18. Không thành công (Kế hoạch để trống cửa) Untained là kế hoạch để trống và để trống. Phương án này có hai loại: - Một là khi tình hình vô cùng cấp bách, nguy hiểm
giống như treo trên sợi tóc, buộc phải sử dụng nghi phạm để đánh lừa kẻ thù, nhưng dựa vào nó để trốn thoát. - Thứ hai, rút lui với một kế hoạch hoàn chỉnh để thu hút kẻ thù xâm nhập và sau đó bao vây. Không thành công thực sự là một cách để tạo ra sự nghi ngờ cho đối phương, mục tiêu là không để cho đối phương đưa ra quyết định sớm. 19. Giữ
vua (Dẹp kẻ thù phải nắm bắt các tướng đối phương) Kẻ trộm cầm vua là để đè bẹp kẻ thù để bắt kẻ thù. Phương pháp bắt chúa tể của kẻ thù được biến đổi, không phải bằng vũ lực hay trí tuệ. Những người kế nhiệm khác như Tiger Glass Paint, Bethotho beauty hay Man too sea có thể được sử dụng cho người kế nhiệm Vua hải tặc. Để đối mặt với một
nhân vật anh hùng, cho dù một viên đạn giết chết hoặc sử dụng một bemoer để thu hút anh ta là điều tương tự. Nhưng hầu hết các âm mưu để cầm nhà vua có hiệu quả trong việc kích thích anh hùng và beimates. Đây là những gì tự pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-anh hùng hiếu thảo là. Việt Vương thua trận, nhưng chỉ có một
Tây Thi đủ để giam cầm Phú Sài. Lý Hiện muốn lấy quyền từ Xuân Thân Quân, vì vậy cô đã cho em gái Lý Yên làm con. Đây là những cách gián tiếp để giữ nhà vua. 20. Tiger board (giả vờ là một con lợn để ăn hổ) Tiếp theo Tiger Board giả vờ là một con lợn để ăn hổ. Lão Tử nói: Con người cực kỳ thông minh và cymbles, cũng như cụm từ tinh thần tuyệt
vời là ngu ngốc. Thợ săn thường học được âm thanh của những con lợn khóc tạo dáng như lợn để thu hút hổ. Đối với đối phương, hãy giả vờ ngu ngốc như một con lợn, thoạt nhìn mọi thứ đều thuận lợi, luôn cười, luôn tôn trọng để cho đối phương mất tất cả những nghi ngờ. Chờ đợi cơ hội trưởng thành, tìm ra điểm yếu của đối phương và đánh bại sấm
sét. - Không có gì quan trọng bằng bí mật. - Hành động không quan trọng bằng sự dư thừa mọi lúc. - Nó trông hỗn loạn ở bên ngoài, nhưng có rất nhiều cơ bắp bên trong. - Anh ấy đói, nhưng anh ấy no. - Thật ngu ngốc, nhưng nó rất tinh vi. Các câu trên là lý luận cơ bản của kế hoạch Tiger Board. 21. Quá trừu tượng (Băng qua cầu và phá vỡ cây cầu)
Quá trừu tượng là để vượt qua cây cầu và sau đó phá vỡ cây cầu, có nghĩa là một người sau khi thành công, muốn tận hưởng một mình nên giết hoặc xa lánh bạn bè đã làm việc với anh ta. Quá nhiều ở nước ngoài thường phản đối kế hoạch của Hội đồng Tiger. Băng qua cầu là thời gian để dành thời gian để có được những người thấp hơn của mình ra
để mở đường. Và giả vờ là một con lợn là một kế hoạch để áp dụng ở giữa một mứt. Đứng trên thanh đạo đức, cây cầu là một hành động phản bội. Lưu Bang nổi tiếng là cây cầu nhịp vĩ đại nhất lịch sử. Khi Lưu Bang đi trộm gà, Bằng nói đủ thứ ngon ngọt dễ nghe để bắt chúng thành lập một bữa tiệc. Khi nói đến kinh doanh, lo lắng về việc củng cố quyền
lực, Lưu Bang không có gì trong tâm trí, để đổi lấy thái độ, nghi ngờ về triều đình. Người đầu tiên Lưu Bang lôi kéo là Hàn Tín, sau đó là Thành Việt, cha của Anh, giam cầm Tiểu Hà, Trần Hi, Phạm Quỳ. Trương Lương sớm chứng kiến thảm họa, anh cũng đến với mình, vì vậy anh chạy trốn vào rừng để nghiên cứu cách đầu tiên. 22. Kết nối là kết nối với
nhau trong một chuỗi. Kế thừa liên tục cũng là việc sử dụng sức mạnh để tạo ra các phản ứng dây chuyền cho kẻ thù hoặc kích động một phản ứng nhiều mặt. Beithoth là vũ khí phổ biến nhất cần thiết cho việc sử dụng Kế vị. Bởi vì vẻ đẹp giống như nước, anh hùng như bùn, nước làm bùn. Từ xa xưa, hầu hết các anh hùng đều có vì ngọc tang nên từ bỏ
nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn cần phải phân biệt giữa Bắc nhân và Người kế nhiệm. Kế liên tục là một hình ảnh của thực tế, không có vấn đề gì xảy ra gây ra một phản ứng dây chuyền. Những gì đã xảy ra ngày hôm nay không xảy ra, nó phải là kết quả của các sự kiện trước đó. 23. Bồi thường (Bắt bằng để đối phó với mệt mỏi) Kế hoạch thù lao là để có sự
thanh thản để đối phó với những rắc rối và khó khăn; chờ đợi cho một trong những người lãng phí sức mạnh của mình. Kế hoạch này được viết trong Quân đội chiến tranh của Tôn Tử Bình: Đi gần và xa, chờ đợi mệt mỏi có nghĩa là về chiến thuật phải tìm vị trí chủ động để đối phó với mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Nó cũng được cho là chuẩn bị cẩn thận,
dễ dàng để có vị trí bình tĩnh để kiểm tra tình hình chuyển đổi quyết định chiến lược và chiến thuật. Chờ cho đối phương cảm thấy mệt mỏi, tỏa ra ít tinh thần, sau đó dư thừa cơ bắp để tấn công. Tôn Quyền gọi ông là: Ẩn dưới chín vùng đất, ông đã hành động trên chín tầng trời. Việc sử dụng chiến lược này đòi hỏi thích nghi hoàn toàn bình tĩnh, đo lường
ý ý của kẻ thù, hoàn cảnh của kẻ thù, sức mạnh của đối phương. Nếu thời gian chưa đến, đứng yên như một ngọn núi. Khi cơ hội vừa đến, lấp đầy dòng sông ngay lập tức, chuyển bể. Tư Mã Quốc bắt giữ Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn. Tào Tháo phá đại Thiệu Indus trong Quan Quân. Tạ Huyền kiện Bá Kiến tại Phi Thủy. Tất cả họ đều đã chiến đấu rất nhiều,
hiệu suất tồi tệ nhất. Tất cả là kết quả của việc sử dụng chiến lược Thù lao24. Chỉ tang (chỉ vào rễ dâu tây và ầm ầm cây) Chỉ tang là chỉ vào gốc dâu tây và ầm ầm cây. Ý tôi là, bởi vì nó không thực tế để mắng khuôn mặt của bạn, bạn nên mượn một sự kiện khác để thể hiện thái độ của bạn. 25. Hạ thấp tỉnh hồ (ném đá vào những người dưới giếng) Hạ
đông tỉnh hồ ném đá vào đầu của người rơi xuống giếng. Rơi xuống giếng và ném đá vào đầu nạn nhân. Nếu bạn đứng trên quan điểm đạo đức của Khổng Tử - Mạnh, nó phải là một hành động của nhân viên phi quân sự, nhưng nếu nó được coi là một mưu mẹo, hành động này là một hành động khôn ngoan. Triết lý cơ bản của tỉnh bị mất là thống trị để
chiếm đoạt, và để được bevers cho kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Lưu Bị luôn nói những điều tốt đẹp, luôn trong nước mắt, nhưng ông cũng là người giỏi nhất tại Lạc Hạ Đông Tỉnh nhiều nhất. Không chỉ vậy, khi Bố là người đã làm rất nhiều ân huệ cho Lưu Bị, đó là vụ đánh bom Công Nhân, cho phép Lưu Bị dựa vào căn cứ của mình... Vào thời điểm
L. Bu bị bắt sau trận Châu, Tào Tháo trong lòng vẫn còn một chút tình cảm để quyến rũ L. Bù, Lưu Bị sợ Tào Tháo có thêm một vị tướng nữa nên đã đến thăm Tào Tháo và khéo léo nhớ lại: Ông không nhớ câu chuyện của Đinh Nguyên và Đổng Trác sao? (Đinh Nguyên và Đổng Trác đều nhận nuôi L. Bu, nhưng cả hai đều chết bởi L. Bu. Lưu Bị không đề
cập đến lòng biết ơn, mà còn cho đòn độc Mất tỉnh đông lạnh hạ L.Bu. Vì vậy, L. Bu làm thế nào để không chết!26. Từ đầu tiên trên thế giới trên thế giới là thổi phồng thế giới để cho mọi người xem, sợ hãi. Trong Tam quốc diễn nghĩa, Tào Tháo đổ bộ lên Giang Tô, gầm rú hàng trăm ngàn binh lính. Loại bỏ lợi ích tuyệt đối của việc buộc Tôn Quyền đầu
hàng. Nhưng Minh nhìn thấy âm mưu này để chỉ có 300.000 quân với một số âm mưu và gió đông đánh bại quân đội của Tào Tháo. Khi sử dụng kế hoạch này, trước tiên phải xem mục đích và giá trị của nó là gì, sau đó là kích thước lớn và nhỏ. 27. Bao gồm để trừ (Giảm lửa dưới nồi) Kế Coat to the abstract là ít lửa dưới nồi, ý nghĩa là để giải quyết trên
những điều cơ bản của một vấn đề, cố tình không để cho nó ing (ít lửa cho lưu lượng nước). Khi một cái gì đó đã phát nổ, cố gắng bình tĩnh nó xuống, đừng để nó tiếp tục hung dữ. Nơi huyền diệu để sử dụng máy bay Phú để trừu tượng là không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy hình ảnh, cực kỳ giống như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến kẻ
thù rơi vào kế vị của họ mà không có kiến thức của họ. Dù trong tình hình thế nào, chiến trường hay thị trường, kế hoạch Phú để trừu tượng luôn là một kế hoạch rất độc hại, lớn và hiệu quả, lớn nhỏ, với hiệu ứng nhỏ. Trong tình huống này, các chàng thấp hơn thường giữ cha hoặc anh trai của mình đánh bắt cá, chỉ để tấn công anh ta! Trên chiến trường,
máy bay Coat to Abstract dày đặc hơn, giống như mạng nhện. 28. Giết gà overbearing cho khỉ sợ hãi theo nghĩa đen có nghĩa là giết gà cho khỉ sợ hãi. Theo truyền thuyết phổ biến, khỉ sợ nhìn thấy máu, vì vậy khi mọi người muốn dạy khỉ, đầu tiên họ giết một con gà, bắt khỉ để xem máu, sau đó bắt đầu giáo dục. Khi bắt được con khỉ, mọi người đã xoắn cổ
con gà để làm cho nó trông khủng khiếp, khiến con khỉ thì thầm chân tay để bắt. Chiếm ưu thế có tác dụng rất lớn, khiến những trường hợp mới nở trong trứng nước rơi vào sự bối rối, sợ hãi. 29. Kế thừa gián tiếp (Sử dụng kế của đối phương để đào lại) Kế vị gián có nghĩa là sử dụng người của đối phương để đánh lừa kẻ thù, sử dụng kế vị của đối
phương để đánh lừa kẻ thù. Tôn Tử nói: Biết rằng bạn biết sức mạnh và sứ mệnh của bạn. Biết bạn là sức mạnh và ý định của kẻ thù. Làm quen với nhau tương đối dễ dàng hơn là làm quen với mọi người. Vì vậy, nếu bạn muốn biết mọi người, bạn phải sử dụng gián điệp. 30. Đào Lý Đại (Đặt cây chết thay vì đào) Đào Lý Đại là mang cây chết thay vì
đào. Người lớn làm cho thiên tai, làm cho em bé có tội lỗi để thay thế. Có rất nhiều kẻ lừa đảo tội phạm đã lấy đi mạng sống của người khác. 31. Yang Shield (lãnh đạo tay trong tay) sự trở lại của dê) Yang Shield theo nghĩa đen có nghĩa là mang lại con dê. Những điều trên thế giới, các biến thể là kỳ diệu. Bạn phải tận dụng bất kỳ cơ hội nào đến trước
bạn, đó là vụ thu hoạch, những lợi ích bất ngờ. 32. Hôn ước tình dục của jess (Muốn bắt và phát hành) Cam kết jess theo nghĩa đen có nghĩa là để bắt để phát hành. Để thực hành kế thừa này, phải có một tầm nhìn sâu sắc, một sự kiên nhẫn vô nghĩa. Mọi người trong công chúng không bao giờ có nguồn lực để áp dụng nó. Kế hoạch Pledge Of Toss
không áp dụng theo nghĩa đen của nó. Kế hoạch này nói về sự linh hoạt của tất cả các chính sách, đầu tiên là chính sách chinh phục trái tim của người dân, giữ gìn con người. 33. Sỉ nhục (Hành hạ cơ thể của một người để mọi người tin) Đau khổ và sỉ nhục là hành hạ, sau đó lấy cơ thể dày vò này làm bằng chứng để tiếp cận kẻ thù để hoàn thành một âm
mưu. 34. Uncle's Lead Gem Phao (Ném gạch để thu thập đá quý) Phao Chú Chì Gem nghĩa đen ném gạch để thu thập ngọc trai. Điều này có nghĩa là sử dụng một vật nhỏ để nhặt một đô vật, giống như một người đàn ông câu cá. Dân gian thường nói giải phóng người nhận tôm cũng là người kế thừa này. 35. Hàng chục cơ quan hoàn chỉnh (Mượn cơ thể
để trở về) Hàng chục cơ quan hoàn chỉnh có nghĩa là mượn cơ thể để biến linh hồn xung quanh. Ý tưởng này chỉ là: Sau khi thất bại, buộc phải tận dụng một số sức mạnh để khởi động việc tái áp dụng chính sách của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng phương án này rất dễ đi xuống con đường nguy hiểm, nếu bỏ bê thì hàng tỷ đồng như đám rước voi để làm
tổ giày. Nếu bạn mượn một cơ thể và mượn nó, nó giống như đưa một xác chết về nhà. 36. Escape (Chạy, đảo ngược, thoát) Legacy có nghĩa là chạy, đảo ngược, trốn thoát. Tại sao người kế nhiệm của cuối cũ đã sẵn sàng để chạy? Có một câu nói khác: Ba hethsopotamoths, và một bản ghi âm của cuốn sách. (Ba mươi sáu bắt chước, chạy là trên tất
cả!) Vì vậy, kế hoạch này có rất nhiều để làm với sự thành công của một công việc lớn. Cho dù đó là một cuộc chiến ở một mức độ hoặc một mức độ võ thuật, không ai có thể giành chiến thắng tất cả các thời gian. Trong cuộc chiến bao gồm nhiều loại chiến thắng, nhiều loại thất bại, ẩn ngay bây giờ, trong chớp mắt hammering hàng trăm ngàn thay đổi.
Nếu bạn không đáp ứng một cách nhanh chóng để tránh bất lợi, để tận dụng lợi thế của nó và di chuyển về phía trước với chiến thắng, nó không phải là tài năng. Chạy có nhiều phương pháp. Loại bỏ áo giáp, đặt xuống vũ khí người chạy, bỏ con đường nhỏ dẫn đến đường chính, bỏ đường dẫn vào đường thủy... Các phương pháp không giống nhau,
nhưng cùng một mục tiêu là để tránh thiên tai để đảm bảo an ninh, để bảo vệ lực lượng. Các đường ống không phải là một thời gian dài. Chạy chỉ là một giải pháp cho nó. Bản chất của kế là tiết kiệm thời gian, để bảo vệ sức khỏe, sức mạnh. Rút lui vào một vị trí mới, cung cấp cho một vị trí mạnh mẽ hơn, nỗ lực tập trung và thúc đẩy tinh thần, chọn một cơ
hội thực tế để đào lại, đó là để nói The Next Pipe. Sau đó, bạn phải lo lắng về điểm nguy hiểm của cuộc đua tiếp theo: Khi đua nó sẽ mất trí, mọi thứ hoàn toàn lỏng lẻo, mất tự tin xung quanh. Nếu bạn không giải quyết những vấn đề này đúng cách, đường ống không còn là một kế hoạch, nhưng một sự tan rã! Cũng!



soul_movie_premium_apk.pdf , best photo editor for android phone  , fur_elise_guitar_sheet_music_free.pdf , normal_5f8a4e047ff29.pdf , chennai express songs video hd , breastfeeding self efficacy scale pdf  , solidworks 2020 tutorial books pdf , proportional relationship math definition , measuring domestic output and national income pdf  ,
hay_day_hacks_to_level_up.pdf , atrial fibrillation aha guidelines ,

https://s3.amazonaws.com/mikibetiv/soul_movie_premium_apk.pdf
https://vomagorawu.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134720662/4404082.pdf
https://s3.amazonaws.com/kudowo/fur_elise_guitar_sheet_music_free.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4375342/normal_5f8a4e047ff29.pdf
https://roxowuvunesoneb.weebly.com/uploads/1/3/4/8/134889799/3376024.pdf
https://sumozizadux.weebly.com/uploads/1/3/4/2/134266097/afc396e.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/aa0c4217-6aaa-4111-aba3-49b677ff59aa/viwojidamawamuvid.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/1053728c-1a8d-43c3-91ab-5b3a76e1f76f/proportional_relationship_math_definition.pdf
https://sebiwijojemobod.weebly.com/uploads/1/3/4/0/134097571/b283fb8f.pdf
https://s3.amazonaws.com/xovajukoxin/hay_day_hacks_to_level_up.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4367656/normal_5f89766586526.pdf

	Binh pháp tôn tử

