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SZTUKI WALKI W BIZNESIE 

W związku z coraz większymi wymaganiami stawianymi liderom i menedżerom w 
biznesie, muszą oni nieustannie rozwijać swoje umiejętności, aby sprostać codziennej, 
coraz bardziej złożonej, biznesowej rzeczywistości.  
 
Mnogość wyzwań powoduje, że lider jest poddawany każdego dnia ogromnym 
obciążeniom fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Aby stanąć na wysokości zadania 
musi zadbać o pełną integrację sfery fizycznej i mentalnej. Sfery fizycznej – by 
przygotować i wzmocnić organizm do wytrzymywania coraz większych obciążeń, sfery 
mentalnej – by neutralizować stres, zarządzać swoimi emocjami i relaksować umysł. 
 
Biznes potrzebuje prawdziwych liderów, ludzi z wizją przyszłości, z charakterem, 
charyzmą, budzących zaufanie i szanujących innych, dającym innym  poczucie 
bezpieczeństwa, wreszcie inspirujących i potrafiących wydobyć z innych to, co 
najlepsze. Potrzebuje liderów, którzy pomagają innym realizować ich marzenia… 
 
Zdumiewające jest przełożenie sztuk walki na biznes. Dobry menedżer to przecież 

wojownik, który podejmuje walkę z konkurencją o pozycję na rynku, wprowadzenie na 
rynek produktu przed konkurencją, możliwość rozwoju organizacji, czasem wręcz o jej 
przetrwanie. 
  
Sztuki walki wyposażają lidera w te cechy, które pozwalają mu działać w sposób 
zrównoważony, zorganizowany i zachowując spokój nawet w sytuacjach kryzysowych. 
Wzbogacają go o wartości i umiejętności, które są w biznesie wysoko cenione i 
uznawane za autentyczne. Wystarczy wymienić tylko kilka, jak chociażby dyscyplina 
wewnętrzna, hart ducha, odwaga, honor, szacunek, lojalność, uważność, szlachetność 
czy dusza wojownika… 
 
Lider wojownik przez lata hartuje swój charakter, uczy się opanowywania i kontroli 
emocji oraz podejmowania decyzji w oparciu o silny i zrelaksowany umysł. Potrafi 
umiejętnie przeciwstawiać się agresji i nie ulega prowokacjom mającym na celu jego 
dyskredytację, destabilizację emocjonalną czy paraliż decyzyjny. 
 
Wybrane atuty lidera wojownika: 
 
1. Spokój i równowaga wewnętrzna 
 
Spokój był dla każdego samuraja rzeczą absolutnie nadrzędną. Dawał obiektywny ogląd 
sytuacji, nie angażował emocjonalnie i pozwalał podejmować wyważone decyzje w 
oparciu o jasny i spokojny umysł. 
 
Spokój był wypracowywany trzema sposobami: 
- poprzez świadomy oddech 
- poprzez medytację 
- poprzez mentalne przepracowanie możliwych scenariuszy walki 
 

Musimy pamiętać, że samuraj był narażony na śmierć praktycznie codziennie, bądź to z 
powodu wojny, potyczek z innymi samurajami, bądź też z racji rytualnego samobójstwa 
spowodowanego splamieniem własnego honoru i utratą twarzy. Musiał więc jeszcze 
dodatkowo „obłaskawić” śmierć i być w stanie normalnie funkcjonować w jej 
bezpośredniej obecności. 
Tak samo więc lider samuraj musi umieć funkcjonować w każdych okolicznościach i 
być przygotowany na świadome i przemyślane reagowanie na dynamiczne zmiany na 
rynku i we własnej organizacji. 
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2. Skoncentrowany umysł 
 
Nieustanna praca nad własnym rozwojem samuraja wiązała się też bezpośrednio z 
wyciszaniem jego umysłu i budowaniem stoickiego podejścia do życia.  Samuraj dbał o 
to, by jego umysł był spokojny, przejrzysty i niezmącony jak tafla wewnętrznego jeziora. 
  
Skoncentrowany umysł niesamowicie wyostrzał zmysły samuraja i czynił go uważnym 
na wszystko to, co się działo dookoła niego. Samuraj sprawiał wrażenie, że niczego nie 
dostrzega, natomiast w każdej chwili  był gotów do błyskawicznego ataku. 
 
Lider samuraj musi także nieustannie pracować nad koncentracją umysłu, gdyż tylko 
skoncentrowany umysł daje mu dobrą bazę do obiektywnej oceny rzeczywistości, jak też 
podejmowania szybkich, ale rozsądnych i przemyślanych decyzji. W jaki sposób bowiem 
lider miałby podjąć dobrą decyzję w rozbieganym umyśle, wypełnionym setkami 
różnych, nieskoordynowanych myśli… 
 
3. Uwaga  
 
Samuraj poświęcał swoją największą uwagę na rzeczy ważne i bardzo starannie 
zarządzał swoją energią. Podobnie też lider samuraj nie rozprasza swojej uwagi i 

koncentruje się jedynie na rzeczach najbardziej istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania organizacji. Z pewnością nie angażuje się zatem w niepotrzebne „gry 
firmowe”, rozgrywki personalne, budowanie układów sił czy okopywanie swojej pozycji. 
Jego uwaga jest skupiona jedynie na zadaniach, inspirowaniu innych, przyszłości 
organizacji i zapewnieniu zasobów służących skutecznemu działaniu. 
 
4. Honor 
 
Samuraj nie posiadał nic cenniejszego, niż własny honor. Często ignorował strach i 
stawiał czoła wyzwaniom, aby działać w sposób słuszny, prawy i właściwy, zgodny z 
moralnym Kodeksem Samurajów.  
 
Lider samuraj również zdaje sobie sprawę, że miarą jego wartości jest sposób, w jaki 
zachowuje się na co dzień. Czy szanuje swoich podwładnych, dotrzymuje słowa, nie 
chodzi na moralne skróty, bierze pod uwagę potrzeby innych, działa słusznie i uczciwie. 
 
5. Odwaga i samokontrola 
 
Samurajowie codziennie dbali o znakomitą kondycję ciała i umysłu, ponieważ nigdy nie 
byli pewni kiedy przyjdzie im stanąć do walki o własne życie. Musieli być pewni, że 
zrobili wszystko co mogli, aby zwiększyć swoje szanse przeżycia. Nieustannie pracowali 
nad samokontrolą oraz opanowywaniem własnych emocji, wydawali się być 
niewzruszeni wobec najbardziej nawet przerażających okoliczności. Okazanie 
przeciwnikowi emocji świadczyło bowiem o słabości wojownika. 
 
6. Gotowość do walki 
 
Lidera samuraj wykorzystuje trening odwagi do zachowywania zimnej krwi w 
sytuacjach, w których inni ją tracą. Odwaga jest przy tym rozumiana nie jako  
biznesowa brawura, a unikanie niepotrzebnego ryzyka. Tam jednak, gdzie poniesienie 
ryzyka i stanięcie do walki jest konieczne, lider samuraj działa z pełną determinacją. 
Unikanie walki w sytuacjach koniecznych poczytywane było za tchórzostwo. 
Lider samuraj nie może zachowywać się w stosunku do rynku i konkurencji biernie i 
asekurancko. Musi wybierać bitwy, w których stanie do walki. Nie może jednak 
podejmować wszystkich starć, ponieważ wtedy jest z góry skazany na porażkę. Lider 
samuraj wybiera te bitwy, w których dysponuje największymi atutami, wiedzą, 
środkami i zasobami, które pozwolą mu zmaksymalizować szanse wygranej.   


