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FORBES: Jaka będzie przyszłość liderów  
i przywódców w czasie rosnącej popularno-
ści turkusowej filozofii zarządzania przed-
siębiorstwem, zrównującej pracowników 
i szefów w procesie prowadzenia przedsię-
biorstw? Czy przywódcy w biznesie są i będą 
potrzebni?
PIOTR KOCHAŃSKI: W przyszłości w większości lu-
dzie będą wybierać modele zarządzania, które po-
zwalają jednej czy kilku osobom kontrolować, co 
się dzieje w przedsiębiorstwach. Silni przywódcy 
walczą dzisiaj o przetrwanie firm, w czasach cy-
frowej rewolucji i rzadko pozwalają sobie na prze-
chodzenie do takich modeli zarządzania jak 
turkusowy, niezależnie od korzyści ze stosowania 
tego modelu.

Dlaczego?
Prowadzenie firmy turkusowej jest bardzo inno-
wacyjne, wymaga odwagi właścicieli, gdyż by re-
alnie i świadomie uczestniczyć w biznesie zgodnie 
z tą filozofią zarządzania, samemu trzeba praco-
wać z pełną świadomością konsekwencji działań 
menedżerów, których wiedza i umiejętności oraz 
przymioty osobiste muszą być na najwyższym stop-
niu rozwoju. Zarządzanie, przywództwo takie wy-
maga świadomości siebie i swoich możliwości oraz 
umiejętności budowania i prowadzenia relacji 
w zespołach. Trzeba wspiąć się na wyżyny. Po-
trzebne tu doświadczenie, zawodowe i w życiu pry-
watnym. I praca nad sobą. Jestem po warsztatach 
Hellingera, byłem też przez lata uczniem na ma-
tach wybitnych przewodników duchowych i tre-
nerów osobistych, przechodziłem psychoterapię. 
Bez tej pracy, która miała na celu poznanie siebie 
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PIOTR KOCHAŃSKI
Przywództwo wymaga  
emocji, pracy i intuicji
Prawdziwy przywódca powinien być autentyczny, kierować się w życiu intuicją  
i wkładać w pracę emocje – przekonuje mecenas Piotr Kochański,  
partner zarządzający w Kancelarii Kochański i Partnerzy

i metod działania wśród ludzi, nie byłbym tu, gdzie 
jestem dzisiaj. Pomaga w firmie turkusowej rozu-
mienie, czym naprawdę jest zaufanie. Stosowa-
nie tego w praktyce pozwala dobierać, tworzyć 
i prowadzić zespoły ludzi, którzy sami sobie na-
wzajem ograniczają hipokryzję i oportunizm. Tak 
jak w naszej firmie prawniczej, Kancelarii Kochań-
ski i Partnerzy. Zespoły te muszą opierać się na 
know-how dobrego współistnienia i skutecznego, 
sprawiedliwego współzarządzania i współfinan-
sowania się. Przywódca musi do tego umieć takie 
właśnie zaufanie budować i wykorzystywać. Wte-
dy może stworzyć zespół, który rozumie, jak  
realizować przyjęte zadania. Jestem optymistą 
i myślę, że gdyby stosować techniki, o jakich mó-
wiłem, wprowadzając jakiś rodzaj edukacji du-
chowej do naszych środowisk pracy, tj. takiej 
edukacji, która ma na celu pomóc nam poznać sie-
bie i zrozumieć, po co i jak żyjemy, po co funkcjo-
nujemy całe życie, po co chodzimy do pracy, 
dlaczego, na kogo, jak i ile chcemy zarabiać, a w koń-
cu, co najważniejsze dla nas w życiu i kim sami je-
steśmy, wybieralibyśmy masowo turkusowy 
model. Funkcjonując w nim, ludzie czują się wol-
ni i doceniani, a my sami jesteśmy silniejsi naszą 
uświadomioną wolnością. Bez takiego podejścia 
i takich studiów rzeczywiście nie ma szans na zbu-
dowanie prawdziwego modelu turkusowego. Ale 
jeśli się uda, dajemy wolność sobie i innym, z któ-
rymi pracujemy, a to znaczy, że możemy osiągać 
najwięcej możliwie najbardziej efektywnie i przez 
dłuższy czas. Tak się dzieje, kiedy wyedukowani 
przez lata świadomie dobieramy najlepsze meto-
dy i właściwe osoby i kiedy eliminujemy wokół  
siebie tych, wobec których nie mamy zaufania. FO
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Przywódca to 
guru, który 

pociąga 
innych i prowadzi 

za sobą. 
Oddziałuje swoim 

mocnym 
przykładem. Żeby 
takim być, trzeba 

dysponować 
erudycją

Piotr Kochański,  
partner zarządzający w Kancelarii  

Kochański i Partnerzy
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Czym jest to szczególne zaufanie, o którym pan mówi?
To wiedza, uświadomiona intuicja, czyli świadomość, do 
której dochodzimy po wykonaniu konkretnej pracy – dla-
tego ludzie, których wartości, jakie wyznają, znamy i ro-
zumiemy, zachowają się zawsze tak, jak tego możemy się 
po nich spodziewać w określonych okolicznościach. To 
nie oczekiwanie, że zachowają się zawsze tak, jak sobie 
wyobrażamy, że „powinni”. Takie rozumienie powinno-
ści czy też „zaufania” to raczej dowód na despotyczne pod-
chodzenie do innych, na egocentryzm, na lęki w nas 
drzemiące. Takie fałszywie pojęte, a niestety powszech-
ne podejście do „zaufania” niewiele nam da. Bo ludzie za-
wsze będą robić nie to, co „powinni”, ale to, co uznają za 
dobre czy konieczne w danej chwili. Albo za złe, jeśli to 
złoczyńcy. Choć takich jest na szczęście niewielu. Wie-
dząc zatem możliwie najwięcej o naszych współpracow-
nikach, rozmawiając z nimi, pytając ich, a nie wyłącznie 
narzucając, możemy się nauczyć tego, czego możemy po 
nich się spodziewać, znając ich system wartości, który wy-
znają. A zbliżając system wartości nasz do ich, uczymy się 
siebie wzajemnie, akceptując i wymagając nawzajem, mo-
żemy rozumieć, co może się wydarzyć. Takie zaufanie 
można kształtować. I tylko takie ma sens.

Jaka jest różnica między dobrym zarządzają-
cym a przywódcą? 
Przywódca swoją organizację kocha. Słucha też swe-
go wewnętrznego głosu, emocji i intuicji. Bez tego 
nie potrafi rozumieć znaków pojawiających się w świe-
cie naokoło niego. Menedżer realizujący techniki za-
rządzania firmą pracuje, gdy ma wyznaczone cele. 
Kiedy je zrealizuje, jego „misja” się kończy i czę-
sto wtedy zaczyna realizować się gdzieś 
indziej. Menedżer, który lokuje w swo-
im przedsiębiorstwie emocje, może 
stać się przywódcą. Choć pracy już 
nie zostawia się wtedy „w pracy”. 
Człowiek kładzie się z nią spać 
i wstaje z nią rano.

Przywódcą się rodzi czy 
można się tego nauczyć?
Polecam amerykański film 
„Wichry namiętności”. 
Opowiada historię ojca 
i jego trzech synów. 
Film zaczyna się od 
monologu starego In-
dianina, wychowaw-
cy synów, który mówi: 
„Some people hear the-
ir own inner voices with 

great clearness. And they live by what they hear. Such pe-
ople become crazy or they become legend”. Dopiero je-
żeli czujemy w życiu swoją duchowość i korzystamy z niej, 
mamy szansę na świadome osiąganie celów. Wierzę w świa-
dome stosowanie trzech poziomów ludzkiego poznania: 
intuicyjnego, emocjonalnego i intelektualnego. Trzeci 
jest najmłodszy, najpóźniej przez człowieka rozwinięty 
w procesie ewolucji. Przez to – najsłabszy; osoby kierują-
ce się w swoich decyzjach i postępowaniu tylko intelek-
tem popełniają błędy. Gdy człowiek ma zdolność 
słuchania „głosów w sobie”, a także umie czytać znaki, ma 
szansę stać się przywódcą. Jeśli tego nie umie, może się 
nauczyć, ale oczywiście łatwiej mu, jeśli się z tym urodzi.

Ja znalazłam gdzieś takie wytłumaczenie różnicy 
między zarządzającym i przywódcą, które głosi, 
że „przywódca to osoba bardziej wszechstronna, 
oczytana, bardziej skupiona na innych obszarach 

swojego życia, a nie tylko na zarządza-
niu”. Czy to „osoba inspirująca”? 

Ta pani definicja po krótkim zastano-
wieniu do mnie przemawia. W istocie 

tak, zarządzający nie musi być przy-
wódcą. To tak jak nie każdy polityk 
jest mężem stanu. Byłoby świet-
nie, gdyby każdy menedżer był oso-
bą oczytaną, choć moim zdaniem 

nie musi być. Ale przywódca to rze-
czywiście już inna, szersza zakreso-

wo rola. To guru, który pociąga innych 
i prowadzi za sobą. On oddziałuje swo-

im mocnym przykładem. Do tego, 
by takim być, trzeba dyspo-

nować erudycją, która 
mimo wszystko 

wciąż działa, 
bo pociąga, prze-
konuje ludzi, bu-
dzi zaufanie. Bo 

ilustruje, że ten, 
z którym mamy 

do czynienia, nie 
jest kimś zwykłym, 

że wie być może 
więcej od nas. Choć 

wszyscy wiemy, że 
wraz z rozwojem in-

ternetu niestety bar-
dzo szybko nadchodzi 

zmierzch czasów erudy-
tów i autorytetów. Choć 

w którymś momencie, poza 

 Menedżer 
nie musi być osobą 

oczytaną, ale on 
nie wyobraża sobie 
świata bez książek. 

Pomagają mieć 
własne zdanie 
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tym, jest się też już na tyle dojrzałym, że ro-
zumie się, iż energia drzemiąca w ludziach nie 
jest niewyczerpana. Nie można ludzi cały czas 
poganiać. Były w naszej kancelarii takie nego-
cjacje, które trwały przez 72 godziny non stop. 
Nie wychodziliśmy z biura, co rano tylko zmie-
nialiśmy koszule. I to nie działo się w mitycz-
nym Nowym Jorku, tylko w Polsce. Zaczęło 
się w latach 90. i trwa. Udawało się, ale potem 
człowiek odchorowywał. Nie da się tak praco-
wać bez uszczerbku dla własnych pokładów 
energii i trzeba mieć to na uwadze. Można się 
tego uczyć. Można studiować zarządzanie, ale 
jest na te tematy także szeroka literatura. Ja-
koś dziesięć lat temu trafiłem na książki Pa-
tricka Lencioni. Wsadziłem je do torby przed 
którymś dłuższym lotem za granicę i pomi-
mo że bardzo chciało mi się spać, otworzy-
łem na początku podróży, zacząłem czytać 
i nie odpuściło już aż do końca lotu. Prze-
czytałem to jak dobry kryminał. Książka na-
zywa się „Pięć dysfunkcji pracy zespołowej”. 
Jest też inna jego: ,,Efektywne spotkanie 
biznesowe. Jak nie umrzeć z nudów na ze-
braniu’’. To o tym, jak prowadzić negocja-
cje. Są też inne, warto je czytać, człowiek 
może się przejrzeć w tych opisanych przy-
kładach z życia.

Czyli nie jest tak, że ludzie przestają się-
gać po książki?
Ja sobie świata nie wyobrażam bez książek. 
Skróty z internetu mi nie wystarczają. Choć 
świat przeszedł już na edukację uproszczoną 
i człowiek zaczyna wiedzieć tyle, ile przeczy-
tał w internecie. Ja wciąż wolę mieć własne 
zdanie. Nie lubię zgadzać się ze zdaniem in-
nych, jeśli nie wiem, o czym mówią, albo kie-
dy sobie tylko wyobrażam, o czym mówią. 
Ustawia mnie to w pozycji człowieka zależ-
nego. Daje to takie nieznośne przekonanie, 
że nie żyję i nie wiem naprawdę, a tylko po-
zoruję i odgrywam życie. 

Jakie wartości pomagają zrozumieć, czym 
się kierować, będąc liderem?
W Kancelarii Kochański i Partnerzy kluczo-
wymi wartościami są pasja, otwartość, uczci-
wość, życzliwość, kreatywność i pracowitość. 
Te wartości trzeba mieć w systemie, by dawać 
radę. Choć nie można też przesadzać. Ani wo-
bec siebie, ani wobec ludzi, których się wybie-

ra do współpracy w zespole. Ja sam zawodowo 
wszystkiego tego, co stosuję obecnie na bieżą-
co w pracy w naszej firmie prawniczej, nauczy-
łem się w Hogan & Hartson w Waszyngtonie, 
w Dystrykcie Kolumbii, w Stanach Zjednoczo-
nych w latach 90. To była wiekowa, zasłużona 
firma prawnicza z D.C. Trafiłem tam, kiedy wy-
jeżdżałem w poszukiwaniu know-how dla sie-
bie, jako młody adwokat wierzący mocno 
wtedy w to, że musimy w Polsce budować no-
woczesny rynek usług prawnych dla przedsię-
biorstw. Także po to, by pomóc krajowi 
w przebudowie systemowej, a wtedy także sa-
mym sobie. Jednym z partnerów w tej firmie 
prawniczej był Bob Kenney, kiedyś oficer, praw-
nik marynarki amerykańskiej (American Navy), 
odpowiedzialny za obsługę kontraktów rządo-
wych, zamówień publicznych. W latach 90. był 
jednym z najbardziej znanych w USA fachow-
ców od tego, co nazywało się wtedy „Prawem 
Informatyki Prawniczej” (IT Law). W Polsce 
ta dziedzina jeszcze nie funkcjonowała, rodzi-
ła się, ale w USA już wtedy na porządku dzien-
nym zamawiane były i realizowane zlecenia 
dla firm prawniczych od rządu i spółek publicz-
nych na obsługę projektów sprzedaży bądź za-
kupów coraz bardziej zaawansowanych 
i rozbudowywanych systemów zarządzania dla 
wojska. Te zakupy realizowano w ściśle regla-
mentowanym przepisami regulującymi zamó-
wienia publiczne środowisku. Bob takie 
procesy obsługiwał prawnie. Dlatego to nam 
w Hogan & Hartson, w naszym biurze w War-
szawie, które współzakładałem z Amerykana-
mi w roku 1991, jako trzecie w kolejności 
założone biuro zagranicznej kancelarii praw-
nej po wyborach w 1989 roku, zlecono przygo-
towanie projektu ustawy o zamówieniach 
publicznych i przepisów wykonawczych do niej 
dla rządu pani Hanny Suchockiej. Polska ro-
dząca się wolnorynkowa gospodarka funkcjo-
nowała wtedy w próżni, w której zamówienia 
rządowe wykonywane były w warunkach: kto 
pierwszy i silniejszy, ten lepszy. Bob Kenney 
dysponował unikalną, pełną wiedzą w tym za-
kresie i to jego wybraliśmy, by pomógł mi przy-
gotowywać, pisać i zarządzać procesem tego 
tworzenia całego nowego systemu prawnego 
w budowanej z dnia na dzień, świeżej demo-
kracji wolnorynkowej w Polsce. I to on mi kie-
dyś, po kolejnym szalonym tygodniu pracy dzień 
i noc, powiedział: „Peter, don’t try to be bet-

Przywódca 
swoją 

organizację 
kocha. 

Słucha też 
wewnętrz-
nego głosu, 

emocji 
i intuicji. 
Menedżer 

realizujący 
techniki 
zarzą- 
dzania 
firmą 

pracuje, 
gdy ma 

wyznaczone 
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Piotr Kochański, 
partner zarządzający 

w Kancelarii Kochański 
i Partnerzy
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ter than other all the time, you will always find 
someone who will be; but you will get crazy so-
oner or later”. Do dziś to pamiętam. Im star-
szy jestem, tym mniej mam chęci do 
konkurowania, dominowania, pokazywania 
się. Często też to zdanie do mnie wraca. Kiedy 
człowiek rozumie, że nie musi najlepiej, w kon-
kurencji, porównując i mierząc siebie non stop, 
wtedy rodzi się raczej potrzeba wspierania, tłu-
maczenia, współdziałania, bycia z innymi. Taki  
– uważam – powinien być prawdziwy lider, przy-
wódca, działając, a wszystko po to, by urucha-
miać ludzi i pomagać im, biorąc na siebie 
swoje szczególne obowiązki.

Firma musi jednak zarabiać, a nie działać 
tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Da się to 
pogodzić?
Bardzo intensywnie pracujemy nad wzrostem 
sprzedaży produktów, podniesieniem rentow-
ności i rozwojem innowacyjności w Kochań-
ski i Partnerzy. Poważnie zainwestowaliśmy 
w to wszystko. W IT, w komunikację i świado-
mość u naszych ludzi wartości ich własnych 
produktów. Mamy z tego wszystkiego poraża-
jąco dobre efekty. Zbudowaliśmy dla siebie i dla 
naszych produktów duży rynek. Osiągamy zna-
czący zysk. Ale walka o te efekty powoduje kosz-
ty. Świadomy przywódca w firmach turkusowych 
wie, że trzeba osiągać wynik dodatni, ale – w prze-
ciwieństwie do międzynarodowych korpora-
cji w kolorze pomarańczowym, w których 
najwyższą wartością jest zysk – stawia sobie 
inne cele. Zysk w turkusowych nie jest głów-
ną wartością firmy. Gdybym stawiał na zysk 
tylko, już bym mojej firmy prawniczej nie miał. 
Współzarządzam ludźmi i uczestniczę w reali-
zacji wspólnych koncepcji. Zyski partnerów 
w takim przypadku muszą być sprawiedliwą 
pochodną poszczególnych wkładów. Jeśli zysk 
nie jest odczuwalny dla tych, którzy go powo-
dują, oni odchodzą. Szukają innych możliwo-
ści. W takich strukturach lider jest potrzebny 
głównie po to, by dozorować i nadzorować spraw-
ne działanie mądrego systemu kompensacji 
i permanentnie sprawdzać, jak on działa w świe-
tle przyjętych wartości i celów firmy. W dru-
żynie pojawiają się też czasami siły 
odśrodkowe. Bo ludzie stale się zmieniają. 
W efekcie często zapominają o swoich przyję-
tych wcześniej wartościach i celach. To lider 
jest od tego, żeby o nich stale przypominać.

Dostał pan jakąś zawodową nauczkę, któ-
ra była punktem zwrotnym w karierze? 
Próba wrogiego przejęcia kancelarii w 2009 
roku była takim momentem?
O! Widzę, że pani odrobiła zadanie. Ale tak, 
chyba tak. Strasznie to przeżyłem wtedy. Zbu-
dowałem swoją firmę, mając za sobą dziesię-
cioletnie doświadczenie jako partner 
w strukturach amerykańskich: w Hogan & Hart-
son i w White & Case. Wtedy, kiedy po dziesię-
ciu latach samodzielnej działalności dokonano 
zamachu na mnie i na moją, założoną w 1999 
roku kancelarię, wraz z moim wspólnikiem do 
dzisiaj i przyjacielem, z mecenasem Rafałem 
Rapalą, po kilku miesiącach negocjacji, które 
miały za zadanie wyedukować i ostrzec moich 
wówczas partnerów-sprawców zamachu, wsz-
cząłem procesy – przed sądem cywilnym i w ar-
bitrażu – i przez 10 miesięcy harowałem jak 
wół, przychodząc wraz z zamachowcami do 
tego samego biura, najwcześniej ze wszystkich, 
o godzinie 7.00, i wychodząc najpóźniej, ok. 
23.00, codziennie, tylko po to, żeby w ostatecz-
nym rachunku, po kilku wstępnych korzyst-
nych dla nas orzeczeniach, z bólem wyrzucić 
wszystkich tych ludzi, którzy próbowali mnie, 
mojemu wspólnikowi i naszej firmie prawni-
czej wtedy zaszkodzić. Wtedy jednak wyrzu-
ciliśmy z zamachowcami także ok. 30 procent 
biznesu. Bolało.

A wypadki, o których głośno było na ryn-
ku firm prawniczych w końcówce zeszłe-
go roku? Czy to nie świadczy o tym, że 
nauka jednak idzie w las? 
Rzeczywiście, po prawie pełnych dziesięciu  
latach w zeszłym roku przeżyliśmy pewien 
wstrząs. Książkowo wręcz! Bo jest teoria o po-
wtarzalności kryzysów w przedsiębiorstwie. 
Ale nauka nie poszła w las. Tym razem już 
się tak nie przejmowaliśmy. Nie denerwo-
wałem się, nie marnowałem czasu. Nie przy-
gotowywałem się i nie nastawiałem na 
długotrwałą walkę, a w ciągu kilku dni wraz 
z zespołem partnerów, z naszymi wspólni-
kami i menedżerami zdecydowaliśmy się tych 
wszystkich ludzi, którzy, jak się okazało w koń-
cu wyraźnie, nie wyznawali tych samych war-
tości jak nasze, po prostu przesunąć gdzieś 
w ich „inny kosmos”. Jak najdalej od nasze-
go wspólnego domu, który chronimy. Nie było 
to trudne. Nie było ich także wielu. Nie wo-
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jowali z nami także nadmiernie. Poza tym wykorzysta-
liśmy system bezpieczeństwa firmy, jakie daje przyjęty 
przez lata nowy ład korporacyjny. Rozstaliśmy się prak-
tycznie bez strat dla Kochański i Partnerzy. I tak trze-
ba postępować. Kiedy siły odśrodkowe działające 
w firmie są tak potężne, że znoszą te, które kierują przed-
siębiorstwem, a firma nie ma jak funkcjonować, wtedy 
trzeba działać natychmiast z największą możliwie de-
terminacją, nie tracąc energii, a korzystając z możliwo-
ści, jakie potencjalnie przynosi każda zmiana. Wtedy 
nie wolno się bać przekraczać progów nadziei, że moż-
na i że możliwości i opcje dla każdego z nas są niewy-
czerpalne.

Jak pan odreagowuje takie sytuacje? Skąd czerpie 
tę nieodnawialną ludzką energię?

Trzeba mieć jakąś odskocznię. Jakąś pasję życiową. Nie 
chcę banalnie mówić, że dla mnie to rodzina. Ale w isto-
cie przez ostatnie z górą dziesięć lat każdą wolną chwi-
lę poświęcam na budowanie w sferze mojego życia 
prywatnego. Od około piętnastu lat na wsi pod Warsza-
wą rodzinnie budujemy stadninę, w której trzymamy, 
hodujemy i trenujemy konie. To już obecnie specjali-
styczny ośrodek szkoleniowo-treningowy. Z ukochaną 
żoną Kamillą i naszymi dziećmi mieszkamy tam stale. 
Rzadko zostajemy w Warszawie. W ciągu ostatnich czte-
rech lat także notujemy wielkie zmiany – nasza stadni-
na zaczyna wyglądać tak, jak to sobie z Kamillą 
wymarzyliśmy. Trenujemy konie wysokiej krwi do „spor-
tu”, w tym do takich dyscyplin jeździeckich jak długo-
dystansowe rajdy konne, wyścigi i WKKW 
(Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego – red.). 
Mamy już 14 własnych koni, a w tej grupie – osiem ujeż-
dżanych młodych arabów, klacz pełnej krwi angielskiej 
po ciekawej karierze wyścigowej, na której pierwszego 
źrebaczka właśnie czekamy i mamy wielką nadzieję, że 
będzie to kolejny Secretariat! ( jeden z najwybitniej-
szych koni wyścigowych w historii światowego jeździec-
twa – red.). Mamy cudowną klacz rasy śląskiej, 
ukochanego mustanga mojej żony, konia rasy Ameri-
can Quarter Horse, i wspaniałe sportowe kuce naszych 
chłopaków. Poświęcamy im wszystkim dużo czasu i bar-
dzo je wszystkie kochamy. Wstajemy rano o 6.00, a do 
pracy wyjeżdżam dopiero ok. 10.00, kiedy to tylko moż-
liwe, po pierwszych porannych treningach, omijając 
przy tym ranne korki. A po drodze do pracy dużo o na-
szych koniach myślę. Może panią zaskoczę, ale zacho-
wania koni w stadzie pozwalają mi lepiej rozumieć 
zachowania własne i moich bliskich, a także moich współ-
pracowników. Mężczyźni, jak ogiery w stadzie, zawsze 
szukają swoich przewag nad innymi i satysfakcji z wy-
konywanych zadań. Kobiety, śmiem twierdzić, mają nad 
nimi przewagę, bo szybciej się uspokajają, łatwiej zmie-
niają priorytety i są szybciej gotowe do kolejnych wy-
siłków. Kobiety, często bardziej dojrzałe, lepiej 
zarządzają relacjami. Podobnie jak klacze w stadzie 
mniej się lękają i żyją bez tej permanentnej gotowości 
do walki. Choć także walczą między sobą, ostro i bez-
pardonowo konkurują. To wszystko pewnie uzasadnia 
biologia – to kobiety noszą i dają życie. Istnieje w nich 
i lepiej działa równowaga pomiędzy hormonami walki 
i miłości. Może właśnie dlatego to klacze „rządzą” w sta-
dach koni, a ogiery chronią i walczą o przetrwanie ga-
tunku. Wśród ludzi także, kobiety coraz częściej 
przejmują pałeczkę. Łatwiej i lepiej tworzą relacje i za-
rządzają nimi. A ludzie do tego zarządzania przez ko-
biety podświadomie lgną. 

ROZMAWIAŁA MAGDALENA LEMAŃSKA
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