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Ova je knjiga nastala na osnovi priručnika o umijeću ratovanja, filozofa Sun Tzua koji je
živio prije 2500 godina. U tom su priručniku predstavljena glavna načela za pobjedu
neprijatelja, sa što manje gubitka, a u središtu pozornosti je umijeće, a ne ratovanje.
Glavno oružje za pobjedu neprijatelja jest lukavost te razumijevanje sebe i svijeta u kojem
živimo. Dakle, uz poznavanje vlastitih snaga i slabosti, koristeći se lukavošću, pobjeda je
neizbježna. Autorica ove knjige je u tu drevnu spoznaju pokušala iskoristiti za pobjedu na
poslu te je primijeniti na život i rad suvremene žene koja, osobito u zapadnoj civilizaciji,
iz dana u dan sve više preuzima vodeća mjesta u biznisu i državnim poslovima.

Zanimljivi detalji iz knjige:

Riječ je o umijeću, ne o ratovanju
Na Zapadu kad pomislimo na ratovanje, zamišljamo suprotstavljene generale kako
usmjeravaju vojske jednu protiv druge. Na kraju bitke, pobjednička je strana ona na kojoj
najveći broj vojnika ostane na nogama. Stoga ne iznenađuje da kad čujemo za knjigu
Umijeće ratovanja za žene, pomislimo na bitku, na žrtve i okrutnost.

Ali Sun Tzu (Sun je prezime, Tzu znači „učitelj“), autor koji je prije otprilike 2500 godina
napisao Umijeće ratovanja bio je Kinez, a Kinezi o ratovanju imaju drugačije mišljenje od
nas na Zapadu. Za njih u ratu nije riječ o borbi. Riječ je o pronalaženju najučinkovitijeg
načina da se pobijedi, a s najmanjom količinom sukoba.
U Sun Tzuovu Umijeću ratovanja, koje su vojskovođe, političari i poslovni ljudi širom
svijeta proučavali stotinama godina, uopće nije riječ o ratu. Ono je skup vještina
strateškog razmišljanja, osmišljenog da vam pomogne ostvariti cilj na najučinkovitiji
mogući način.
Taj cilj može biti vojna pobjeda, ali može biti i pobjeda u poslovnoj utakmici – pokušavate
li nadmudriti konkurenciju ili se „jednostavno“ borite za unapređenje na poslu.
Bez obzira na to koji vam je cilj, Sun Tzuova načela ostaju ista, kao i strategije: njegov je
savjet uvijek osmišljen tako da proizvede najbolji rezultat uz najmanju količinu sukoba.

Umijeće ratovanja za žene
Sun Tzuovo Umijeće ratovanja posebno odgovara ženama. Suočimo se sa sljedećim: ma
koliko bile inteligentne i ma koliko postigle, tek se rijetke među nama ugodno osjećaju u
izravnu sukobljavanju ili situacijama u kojima naša pobjeda znači tuđi poraz. U prirodi
nam je da pregovaramo i rješavamo probleme; većina nas više voli situacije u kojima svi
pobjeđuju od onih u kojima pobjednik uzima sve.
No, još je jedan razlog zašto nam Sun Tzuovo Umijeće ratovanja naročito odgovara. Iako
je u ovoj knjizi riječ o primjeni strategija, svaka od njih započinje u našem dubokom
razumijevanju ljudi s kojima ćemo biti u dodiru, kao i svoje okoline. Možda je najvažnije
to što također od nas zahtijeva da razumijemo sebe – svoje snage i slabosti, svoje ciljeve i
strahove.
U knjizi možete naučiti kako:
-

pobijediti bez sukoba,
u potpunosti integrirati svoj moral u praktične zahtjeve zarađivanja za život,
razviti presudnu sposobnost sagledavanja „cijele slike“ i u potpunosti ovladati
strateškim razmišljanjem,
postati domišljatiji, prilagodljivi i kreativniji integriranjem vlastitog stila i filozofije
u sve što činite,
pretvoriti univerzalno primjenjive strategije Sun Tzuova Umijeća ratovanja u
oruđa kojima se možete koristiti da biste uspjeli u svemu što činite.

Sindrom raka u loncu
U namjeri da zadrže jedna drugu na dnu, izgleda da su žene postale plijen onog što zovem
sindromom raka u loncu. Kad skuhate rakove ne morate staviti poklopac na lonac jer
rakovi sprečavaju jedni druge da izađu. Budući se jedan rak približi vrhu lonca i pokuša

se uspeti preko ruba, drugi će ga rak prirodno povući dolje u vlastitu pokušaju bijega. Kao
rezultat, sve rakove dočeka zajednička zla sudbina.
Ali ne mora biti tako. U povijesti je nebrojeno primjera žena koje su došle na vrh jer su
pomagale drugim ženama da postanu izvrsne.

Hrabrost
Dobra voditeljica je uvijek voljna razmotriti nešto novo. Potrebna joj je, međutim,
hrabrost za takvo djelovanje. Kad napravite promjene, suočavate se s rizicima,
neizvjesnošću i potencijalnim neuspjehom. Za to treba imati petlju.
Vođe ne mogu voditi bez hrabrosti. Bez obzira na to jeste li pozvani da ostvarite osobne
ciljeve ili ciljeve tvrtke, hrabrost je ključna za uspjeh. U protivnom, strateško planiranje je
poput ratnih igara na papiru. Može biti zabavno, ali nije proizvodno.
Hrabra voditeljica nije bez straha; umjesto toga, unatoč svojem strahu, ona se suočava s
izazovima i čini ono što treba.

Završne riječi:
Možete postati majstorica strategije, bez obzira na to namjeravate li postati direktorica
tvrtke, poduzetnica, učiteljica u školi, burzovna mešetarka, producentica filmova ili
astronautkinja. Čak i ako je vaš životni cilj biti dobra majka i sretnija osoba, proučavanje
Umijeća ratovanja za žene pomoći će vam preobraziti svoje nedostatke u prednosti.
Bez obzira na to je li vam ugodnije u staklenim cipelicama ili u vojničkim čizmama, možete
naučiti kako misliti kao učinkoviti strateg i ratnica.

Ova knjiga nema namjeru popraviti vam raspoloženje.
(Ali osjećat ćete se dobro nakon što je pročitate.)
Ovo nije motivacijska knjiga.
(Ali kad je pročitate, motivirat će vas da postignete sve što želite.)
Ova knjiga ženama nudi strategije za svladavanje prepreka na putu do postizanja ciljeva i
ostvarenja snova.

