TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

Rei (cortesia educada):
“Um samurai não tem motivos para ser
cruel, e nem para demonstrar sua força. A
cortesia distingue o samurai do cachorro e
revela sua força verdadeira.”

Meyo (honra):
“A consciência do samurai é o juiz de sua
honra. As decisões que ele toma e a
maneira que ele suporta suas
conseqüências são um reflexo de sua
verdadeira natureza.”

Makoto (sinceridade completa):
“Quando um samurai afirma que irá fazer
aquilo que ele prometeu, assuma que a
tarefa está completa. Um samurai não faz
promessas; para ele, falar e agir são a
mesma coisa.”

Chugo (dever e lealdade):
“Um samurai sente-se responsável por
suas ações e pelas conseqüências dessas
ações, e é leal às pessoas que ele se
importa. A lealdade de um samurai para
com seu lorde é inquestionável e não pode
ser questionada.”

“A vida de alguém é limitada; a honra e o respeito
duram para sempre.”
~Miyamoto Musashi
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DESAFIO 3
Definição do seu Código de Honra

Alguns dos códigos de honra são:
-

Honestidade
Integridade
Lealdade
Cumprimento de promessas
Autonomia
Dignidade
Cortesia
Tolerância
Consideração
Partilha
Gentileza
Amizade
Responsabilidade
Confiabilidade
Persistência
Paciência
Amor
Outros...

@planntogo

TRANSFORMANDO SONHOS EM REALIDADE

O Código de Honra é uma poderosa ferramenta que
irá reger o seu comportamento pessoal, profissional e
familiar, através de regras simples a serem seguidas,
principalmente em casos de grande pressão, quando
precisará provar sua capacidade de se manter firme ao
seu propósito. As regras precisam estar bem arraigadas
ao seu coração e alma, fazendo parte da sua rotina de
tal forma que seu comportamento se torne inconsciente
em relação ao modo como você assume
responsabilidades e luta por seus objetivos, cumprindo
o código mesmo quando não tem ninguém olhando o
que você está fazendo.
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Escreva de 4 a 5 princípios que você mais valoriza.

Auto se responsabilize em atribuir unicamente para
si a responsabilidade sobre tudo aquilo que acontece
em sua vida, seja positivamente ou negativamente.
Por quais coisas você é responsável neste mundo?

Penalidades pela violação do Código de Honra podem
ser graves. Então, releia o código de honra sempre.
Regras quebradas geram consequências:

Se comprometa a fazer algo de bom com seus dons e
seja comprometido com suas ações pelo resto da vida!
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