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Kobiety samuraje nierzadko bra-
ły również udział w bitwach. 
Jedną z najsławniejszych kobiet 

samurajów wszech czasów była Tomoe 
Gozen, walcząca w szeregach armii ge-
nerała Yashimoto. Opisywano ją jako 
kobietę o zjawiskowej urodzie, długich 
włosach i ogromnym uroku, niezrów-
naną łuczniczkę i ekspertkę miecza. 
Była bezcennym wojownikiem, war-
tym tyle co stu innych żołnierzy. Ża-
den zresztą mężczyzna nie był w stanie 
stawić jej czoła – i to bez względu na to, 
czy w walce pieszej, czy konnej. Na co 
dzień piękna, wrażliwa i urocza, na polu 
bitwy stawała się bezlitosna, okrutna  
i gwałtowna.
Samurajowie żyli i pracowali w ściśle 
zorganizowanych klanach, w których 
tradycyjne wartości i więzy rodzinne 
pełniły bardzo ważną rolę. Rozgrywa-
ła się bezpardonowa walka o władzę, 
wpływy i pieniądze, otoczenie było nad-
zwyczaj niebezpieczne, najeżone ciągły-
mi spiskami i intrygami. Z drugiej zaś 
strony wygrana lub przegrana determi-
nowała losy nie tylko samego samuraja, 
ale często również i jego bliskich. Aby 
przetrwać w tak niepewnym i agresyw-
nym środowisku, samurajowie musieli 
kierować się zatem jasno określony-

Kobieta samurajem 
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mi zasadami i promować postawy, 
które przynosiły korzyści zarówno im  
samym, jak i organizacjom, którym  
służyli.
Z tymi samymi problemami borykają 
się współcześni menedżerowie, wal-
czący z przeciwnościami i starający się 
odnieść sukces w ogromnie konkuren-
cyjnym i twardym środowisku współ-
czesnych korporacji. Nierzadko jednak 
posługują się metodami z pogranicza 
etyki i moralności, hołdując zasadzie: 
„cel uświęca środki”. Tego typu zacho-
wania manifestują się zwłaszcza w cza-
sach kryzysu, gdyż znakomicie uspra-
wiedliwiają je trudności rynkowe oraz 
konieczność przetrwania za wszelką 
cenę. Dlatego właśnie tak ważne staje 
się posiadanie uniwersalnego moral-
nego kodeksu, pozwalającego liderowi 
działać w trudnych chwilach z pełnym 
przekonaniem i bez potrzeby oglądania 
się na to, jak zachowują się inni…

l Lider vs liderka
Znamienna jest znacząca różnica  
w podejściu liderek i liderów. Mężczyź-
ni lubią hierarchię i rywalizację, pragną 
ciągłego potwierdzania swej pozycji  
i siły. Stosują taktykę wymiany i wy-
muszania, zwłaszcza wobec podwład-

Piotr KarolewsKi 
Konsultant Corporate Wellness & Work-Life  
balance, instruktor Wing tsun Kung Fu, 
Nauczyciel Tai Chi Chuan, maratończyk, 
właściciel firmy Samuraj Biznesu promującej 
samurajskie postawy w biznesie i wspiera-
jącej liderów poprzez wykorzystanie sztuk 
walki i dalekowschodnich metod pracy  
z ciałem i umysłem.
Posiada 15-letnie doświadczenie w bran-
ży doradczej, w tym-13 letnie w realizacji  
i zarządzaniu projektami poszukiwań kan-
dydatów na stanowiska wyższej i naj-
wyższej kadry zarządzającej, zarówno  
w Polsce, jak i na terenie całej Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Każdy z nas słyszał o mężczyznach samurajach, natomiast niewiele osób zdaje sobie sprawę  
z istnienia w feudalnej Japonii instytucji kobiet samurajów. Właściwie były one określane mianem 
onna bugeisha, czyli „ta, która czeka w domu”. Szkoliły się w pełnym zakresie sztuki wojennej  
w celu obrony dzieci i domów przed najazdami obcych pod nieobecność mężów biorących 
udział w wyprawach wojennych. Obowiązywał je dokładnie taki sam kodeks jak mężczyzn sa-
murajów, wraz z honorem na pierwszym miejscu. Nosiły przy sobie krótkie sztylety i w przypadku 
splamienia własnej czci czy honoru były gotowe na natychmiastową śmierć.
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nych. Metody łamiące opór 
pracownika i zmuszające go 
do natychmiastowego działania 
są teoretycznie skuteczne, ponieważ 
przynoszą szybkie efekty. Oddziaływa-
nie ich jest jednak krótkotrwałe i słab-
nie wraz z osłabieniem kontroli osoby 
wywierającej presję.
Kobiety liderki kładą nacisk na budo-
wanie lojalności pracowników, starają 
się zwiększać ich zaangażowanie, pro-
mują samodzielność i kreatywność oraz 
wzmacniają kulturę organizacyjną po-
przez otwartość. Niezależnie od reali-
zacji krótkoterminowych celów bizne-
sowych są zorientowane na tworzenie 
trwałej wartości organizacji i oparcie jej 
na stabilnych fundamentach. Kobiety 
liderki budują swoją reputację poprzez 
integrowanie ludzi wokół wspólnego 
celu, wzmacniając przez to „siłę ra-
żenia” całej organizacji, bez potrzeby 
skupiania się na doraźnych technikach 
manipulacji czy wpływu na poszczegól-
nych pracowników. Brakuje kobietom  
z kolei przebojowości i pewności siebie, 
a także ich skłonność do podejmowania 
ryzyka jest mniejsza niż w przypadku 
mężczyzn.

Rola współczesnych kobiet uległa 
znaczącej przemianie. Coraz częściej 
piastują one wysokie stanowiska me-
nedżerskie, zakładają własne firmy  
i z powodzeniem dorównują mężczy-
znom, pnąc się po szczeblach kariery. 
Wejście do „męskiego” świata wy-
maga jednak od kobiet wzmożonego 
wysiłku, mającego na celu, z jednej 
strony, potwierdzenie wysokich kom-
petencji umożliwiających im sięgnię-
cie po sukces, z drugiej zaś pociąga 
za sobą konieczność zorganizowania 
własnego świata w sposób, który po-
zwoli każdej z nich na odpowiednio 

duże zaangażowanie w pracę.Jeżeli 
uwzględnimy przy tym mnogość ról 
i funkcji, które kobiety liderki pełnią  
w życiu (kobiety biznesu, pasjonatki, 
matki, żony, strażniczki ogniska domo-
wego, kochanki, pocieszycielki, wspar-
cie dla partnera itd.), pojęcia „wojow-
niczka” czy „samurajka” wydają się 
tutaj jak najbardziej na miejscu.

l Nowy typ lidera
Dynamiczne czasy, zwiększające się 
wciąż wymagania biznesowe i złożo-
ność procesów powodują, że lider nie 
jest w stanie w pełni kontrolować ota-
czającej go rzeczywistości. Pojawia 
się zatem silna potrzeba korzystania 
nie tylko z lewej półkuli, racjonalnej 
i analitycznej, ale również z prawej – 
odpowiedzialnej za emocje, intuicję, 
kreatywność, syntezę informacji, zdol-
ności humanistyczne czy empatię. 
„Nowy” menedżer jawi się tutaj jako 
uniwersalny lider, wspaniale zarzą-
dzający swoimi emocjami, posiadający 
wysoką świadomość siebie i swojego 
funkcjonowania w otoczeniu, żyjący  
w pełnej harmonii ciała, ducha i umysłu.
I znowu, właściwe kobietom cechy, ta-
kie jak wysoka odporność psychiczna, 
empatia i wrażliwość interpersonalna, 
wyrozumiałość, przywiązywanie dużej 
uwagi do dobrych relacji i zdrowej at-
mosfery w miejscu pracy, znakomicie 
wzbogacają osobowość kobiety lidera  
i mogą dawać w tym obszarze przewagę 

nad będącymi u władzy mężczyznami.

Paradoksalnie zatem właśnie 
ze względu na swoją konstruk-
cję psychiczną oraz prefero-
wany styl działania kobiety 
wykazują większą naturalną 
skłonność do zachowań „sa-
murajskich” niż mężczyźni!

l Potrzeba wzmocnienia 
lidera
Po wielu latach spędzonych w korpora-
cjach mamy świadomość dużych obcią-
żeń fizycznych, psychicznych i emocjo-
nalnych towarzyszących menedżerom 
na co dzień.

Zgodnie z wynikami badań 
Talent Club jedynie 23 proc. 
menedżerów pracuje ze stu-
procentową efektywnością, 
50 proc. z nich operuje zaś 

tylko na poziomie 60-70 proc. 
Z kolei odkrycia Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu Ka-
zimierza Wielkiego w Byd-
goszczy wskazują, że ponad 
25 proc. menedżerów jest już 
wypalonych zawodowo, a bli-
sko 60 proc. pozostałych to 
osoby takim wypaleniem bez-
pośrednio zagrożone.

W codziennej, wytężonej pracy mene-
dżera nie ma miejsca na poświęcenie 
odpowiedniej ilości czasu na zadbanie  
o zrelaksowanie swojego ciała i umysłu, 
które będąc nieustannie eksploatowa-
ne, bez możliwości ich zharmonizowa-
nia, regeneracji i relaksacji, zaczynają 
wysyłać „właścicielowi” pierwsze sy-
gnały alarmowe. Gdy nie zostaną one 
wychwycone lub, co gorsza, będą świa-
domie bagatelizowane, w pewnym mo-
mencie ciało zaczyna się domagać coraz 
większej atencji i stopniowo „wyłącza” 
funkcje pozwalające na sprawne funk-
cjonowanie.
Wpadamy w swoisty zaklęty krąg.  
Z jednej strony bowiem marzymy  
o tym, by mieć więcej siły fizycznej  
i psychicznej, aby sprostać codziennym 
wyzwaniom, z drugiej zaś często szu-
kanie sposobu na odreagowanie stresu 
po pracy kończy się niepowodzeniem, 
ponieważ jesteśmy zbyt zmęczeni, by 
poświęcić choć trochę swojego wolnego 
czasu na ćwiczenia fizyczne lub jaką-
kolwiek aktywność ruchową. Z czasem 
energii mamy coraz mniej, obciążeń 

Kobiety liderki budują swoją 
reputację poprzez integro-
wanie ludzi wokół wspólnego 
celu, wzmacniając przez to 
„siłę rażenia” całej organizacji, 
bez potrzeby skupiania się na 
doraźnych technikach manipu-
lacji czy wpływu na poszcze-
gólnych pracowników. 
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coraz więcej, a próby zregenerowania sił  
w trakcie urlopów powodują jedynie 
jeszcze większy stres i rozchwianie  
w momencie powrotu do codziennego 
rytmu.

l Jaki jest więc ratunek?
ZOSTAŃ SAMURAJEM  
SWOJEGO ŻYCIA! WZMOCNIJ 
SWOJĄ ENERGIĘ ORAZ MOC 
WEWNĘTRZNĄ! ZNAJDŹ DLA 
SIEBIE CZAS, ZANIM CZAS 
ZNAJDZIE CIEBIE!

l Propozycja dla liderek 
i liderów
Samuraj Biznesu powstał właśnie  
z myślą o firmach i menedżerach, któ-
rzy potrzebują wzmocnienia swojej 
energii, ducha i mocy wewnętrznej do 
efektywnej realizacji codziennych za-
dań. Wspieramy menedżerów w bu-
dowaniu i utrzymywaniu równowagi 
pomiędzy życiem zawodowym i pry-
watnym (work-life balance), ponieważ 
jej zaburzenie może niepostrzeżenie do-
prowadzić do pracoholizmu, będącego  
z kolei pierwszym krokiem na drodze 
do wypalenia, chronicznego przemęcze-
nia czy depresji.

l Nasz cel
Naszym celem jest umożliwienie fir-
mom i menedżerom skorzystanie  
z prostych i wysoce efektywnych, dale-
kowschodnich narzędzi i metod pracy  
z ciałem i umysłem w przestrzeni biuro-
wej na bazie kodeksu samuraja. 

Wykorzystywane przez nas 
narzędzia to WingTsun Kung 
Fu, Tai Chi Chuan, Chi Kung, 
etos samurajski oraz filozofia 
zen.

l Nasza misja
Samuraj uosabia te wartości, które na-
szym zdaniem powinny budować moc, 
charakter i ducha współczesnego wo-
jownika i wojowniczki biznesu. Mó-
wimy o cechach takich jak: honorowe 
postępowanie, uczciwość i prawość, 
szacunek dla innych, odwaga, lojalność, 
integralność postaw czy też przejrzysty  
i spójny system wartości… 

Naszą misją jest wsparcie 
procesu renesansu wartości  
w biznesie oraz przeciwsta-
wianie się bylejakości i meto-
dom typu „cel uświęca środki”.

l Do kogo skierowana 
jest propozycja Samura-
ja Biznesu?
Z pewnością adresowana jest do liderek 
i liderów, którzy czują potrzebę zmiany 
i wzbogacenia swojego życia, zatrzyma-
nia choć na chwilę pędzącego świata  
i poświęcenia tej chwili wyłącznie so-
bie, wzmocnienia ciała i charakteru, 
zwiększenia energii życiowej, wycisze-
nia emocji oraz uzyskania harmonii 
ciała i umysłu…
Z drugiej strony adresatem naszych 
usług są firmy, którym zależy na tym, 
aby ich pracownicy byli szczęśliwi, mie-
li sprawne ciało, charakter i duszę wo-
jownika oraz odżywiony, zrelaksowany 
umysł. Tym bardziej że im zdrowszy  
i bardziej zharmonizowany pracownik, 
tym sprawniejszy w pracy i podchodzą-
cy do swoich zadań z większym entu-
zjazmem i motywacją oraz zarażający 
innych własną energią i pozytywnym 
podejściem do życia…

l Korzyści dla Samuraja:
n  Regularna praca nad integracją ciała  

i umysłu w miejscu pracy.
n  Poprawa koordynacji i sprawności fi-

zycznej.

n  Rozładowywanie napięć w ciele, neu-
tralizacja bólów kręgosłupa.Zwięk-
szanie zakresu ruchu i poprawa ela-
styczności stawów.

n  Zwiększona ilość energii do realizacji 
codziennych zadań.

n  Rozładowywanie stresu i pozbywanie 
się negatywnych emocji.Wzmacnia-
nie kondycji psychicznej i odporności 
na stres.

n  Poprawa kreatywności i intuicji.
n  Zwiększenie pewności siebie, we-

wnętrznej dyscypliny oraz wiary we 
własne możliwości.

n  Zaangażowanie w sztukę o przeboga-
tej, wielowiekowej tradycji i filozofii, 
zapewniającej rozwój fizyczny i du-
chowy do końca życia.

Do niedawna organizacje kładły nacisk 
na kompetencje pracowników przekła-
dające się na krótkoterminowy zysk 
dla firmy. Obecnie pracownik nie chce 
być jedynie zbiorem kompetencji, lecz 
pragnie, by traktowano go holistycznie, 
jako uosobienie również emocji, pasji, 
samopoczucia, pragnień, marzeń i sta-
nu zdrowia psychofizycznego. Ze wzglę-
du na fakt, że spędzamy w pracy znacz-
ną część swojego życia, oczekujemy 
czegoś więcej niż tylko wynagrodzenia 
i ścieżki kariery. Oczekujemy, aby or-
ganizacja była dla nas również źródłem 
inspiracji w życiu, rozwoju osobistego, 
zdrowia i poczucia szczęścia…
Szczęście, zdrowie i harmonia w życiu 
zdają się być jednak dobrami luksuso-
wymi, bowiem pomimo wysokiego za-
potrzebowania występują stosunkowo 
rzadko. Bardzo wymowna i dobrze ilu-
strująca zagadnienie okazuje się wypo-
wiedź Dalajlamy, który zapytany o to, 
co go najbardziej zadziwia w ludzkości, 
odpowiedział:

Człowiek – ponieważ poświę-
ca swoje zdrowie, by zarabiać 
pieniądze. Następnie poświę-
ca pieniądze, by odzyskać 
zdrowie. Jednocześnie jest tak 
zaniepokojony swoją przy-
szłością, że nie cieszy się z te-
raźniejszości. W rezultacie nie 
żyje ani w teraźniejszości, ani 
w przyszłości. Żyje tak, jak-
by miał nigdy nie umrzeć, po 
czym umiera, tak naprawdę 
nigdy nie żyjąc… n

Obecnie pracownik nie chce 
być jedynie zbiorem kompe-
tencji, lecz pragnie, by trak-
towano go holistycznie, jako 
uosobienie również emocji, 
pasji, samopoczucia, pra-
gnień, marzeń i stanu zdrowia 
psychofizycznego. Ze wzglę-
du na fakt, że spędzamy w 
pracy znaczną część swoje-
go życia, oczekujemy czegoś 
więcej niż tylko wynagrodze-
nia i ścieżki kariery.

Więcej informacji na stronie: www.samurajbiznesu.pl
Kontakt do autora: piotr.karolewski@samurajbiznesu.pl


