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Vida kazuo inamori pdf online free pdf

É tudo uma questão de escolhas. Deixem que a sua diligência cultive o seu caráter e os ajude a obter uma vida maravilhosa. Em outras palavras isto significa que é necessário muito suor para conseguirmos qualquer coisa na nossa vida. Se não estou é melhor nem tentar. Ou em outras palavras que eu consiga tornar o sonho desejado e não assegurado
em uma realidade conquistada. Se estiver fazendo algo que me martiriza, há dois caminhos a seguir. Logo sucesso é sempre conseqüência e nunca resultado. Mantener la mente abierta es síntoma de debilidad positiva, pues indica que reconocemos no tener la certeza sobre todo y debemos de estar atentos a posibles oportunidades y potenciales que
puedan presentarse.La profesión de uno debe de ser el lugar para el desarrollo personal, es decir, avanzar como persona debe ir incluido en el desarrollo profesional. Não é que elas não fazem esforço, mas a energia que investem no seu sonho é fraca e limitada e assim, geralmente, desistem de continuar lutando muito rapidamente. Essas últimas irão
passar a maioria da vida tentando, simplesmente porque entregaram seu destino apenas a questão da “sorte” e nada estão fazendo para modificá-lo. Portanto, na verdade nunca antecede a ele, é só lembrar daquela velha frase popular: “Não dá para colocar o carro antes dos bois”. Realizamos aquilo para o qual nos determinamos, principalmente,
quando entendemos que temos uma missão de vida, e precisamos a todo custo descobri-la. Será essa descoberta que irá dar sentido à nossa vida, e a essa missão de vida chamamos por nossa Obra, ou seja, a razão da maior da nossa existência, o motivo principal porque vivemos, porque nascemos em determinada família, porque conhecemos
determinadas pessoas, porque realizamos determinado trabalho. (*) Fernando Viana Presidente da Fundação Brasil Criativo [1] As vitórias íntimas antecedem as vitórias públicas (Stephen Covey) Muitas vezes escuto pessoas afirmando que um indivíduo simples não pode sonhar grande, ou seja, que cada um deve sonhar o sonho condicionado à sua
vida. Embora muitos não acreditem, mas a nossa vida pode acontecer exatamente como a imaginamos. Portanto, fica claro que a capacidade de termos sucesso na vida não está condicionada, apenas, ao fato de sermos muito inteligentes ou muito cultos. Portanto, muitas vezes percebemos que algumas pessoas que parecem ter pouco conhecimento ou
capacidade, pelo fato de perceberem as suas fraquezas ou limitações e, por tentarem compensá-las, podem muitas vezes alcançar e, até mesmo, ultrapassar aqueles naturalmente dotados, mas que não têm por hábito a trabalhar de maneira intensa. Temos que aprender a manter nossos intermináveis desejos baixo controlo e apreciar o que nos dão».
«Os meus esforços para elevar a minha mente e elevar a minha filosofia durante quarenta anos no negócio permitiram-me compreender o meu negócio desde um ponto de vista para além do benefício imediato» Doutor Inamori Em 1984, o Doutor Kazuo Inamori fez uma doação para estabelecer a Fundação Inamori sem ânimos de lucro para
desenvolver atividades filantrópicas. Buscar a paixão pelo que faz é a chave da vida. Por outro lado, encontrar sucesso na vida profissional depende primeiramente na nossa capacidade de nos encontrarmos e nos dedicarmos a um trabalho que tenha significado para nós[1]. Ao mesmo tempo, depois que escuto as respostas comparo com a realidade
que os cerca e, na maioria das vezes, felizmente há uma nítida concordância. Acredito que esse é um fator limitador de vida sem precedentes, porque o resultado da vida de cada um de nós poderá ser representado por uma equação: Resultado da Vida = Capacidade x Entusiasmo x Maneira de Pensar Chamamos de capacidade os nossos talentos e
aptidões inatas. Todos os estudos sobre potencial humano afirmam que na jornada da vida não encontramos tapetes mágicos, na verdade precisamos planejar nossa jornada e andar sobre os nossos próprios pés, um passo de cada vez. As pessoas são exatamente do tamanho dos seus sonhos, ou seja, sonhos grandes respostas grandes, sonhos pequenos
respostas pequenas… Muitas delas têm grandes sonhos dignos de respeito, ao mesmo tempo muitas sonham “apenas em acertar na loteria esportiva” para resolver o problema delas e do mundo. Sólo de esta forma se podrá ejemplarizar sobre la actitud, además de que una actitud de gratitud y altruismo potenciará el compañerismo y el trabajo en
equipo.Solo si los directivos o gestores de una organización buscan la felicidad de sus empleados, podrán influir de forma decisiva en éstos para que realicen una eficiente atención al cliente (la base del 90% de los negocios) y, de este modo, los empleados estarán en disposición de trabajar para buscar la felicidad de los clientes.Aunque muchas de
estas ideas no parecen pertenecer al estilo de gestión de una multinacional de tal tamaño, ya que pueden sonar utópicas, lo cierto es que se empieza a cerrar el círculo cuando se data que Kazuo Inamori también es monje budista, con todo lo que dicha doctrina implica en la filosofía de vida de aquellos que la practican.Y como profesional de los
recursos humanos, creo que el camino que ha marcado este doctor es el único camino posible al que deberán virar todas las organizaciones que quieran tener éxito en el futuro. Se você se sente infeliz com o que está fazendo, procure imaginar que está assistindo a um filme, e nesse filme está a sua vida, procure se ver nele, o que lhe traz felicidade, o
que lhe chateia, que tipo de trabalho lhe dar prazer, procure criar uma imagem se vendo fazendo esse trabalho procure se imaginar os resultados daqui a cinco, dez, quinze anos… É um exercício simples e poderoso. Isso é uma escolha de vida. A grande sabedoria de vida é fazer com que o nosso Trabalho e a nossa Obra coincidam e quando isso
acontece encontramos a verdadeira realização de vida, as horas não passam, o trabalho dá prazer e paixão e o sucesso é uma conseqüência desse resultado. Não podemos pautar a nossa vida rumo ao sucesso se não realizamos algo, se o nosso ofício não nos dá prazer. Kazuo Inamori (empresário japonês budista). Conheço dezenas de pessoas que
transformaram literalmente a sua vida com esse exercício. Busque descobrir o trabalho que lhe dá paixão, ai você encontrará também a paixão pela vida…Pode acreditar eu fiz isso, deu certo! Hoje já ensinei a dezenas de pessoas a faze-lo e muitas e muitas delas me dizem que deu certo.Sucesso está atrelado à persistência, capacidade, estudo, muito
trabalho, dedicação e, sobretudo, paixão pela vida! Não é nada fácil, mas não é impossível. Assim sendo, teremos as horas de trabalho preenchidas com satisfação e prazer e não apenas por uma obrigação. Por tanto, se debe de procurar que aquella profesión que ocupa nuestro día a día sea el foco principal que usemos para convertirnos en mejores
personas.Tratar a superiores, compañeros y subordinados igual que te gustaría que te trataran a ti. Após a aposentação, em 1997, o Doutor Inamori foi ordenado monge budista zen. Atualmente é ademais, de presidente emérito destas empresas, monge budista (Civilização Budista). Muitas linhas espiritualistas dizem que a Providência Divina não
ignorará o esforço sincero e a verdadeira determinação. As questões financeiras do trabalho são muito poucas se comparamo-los com a capacidade real que este tem de aumentar o valor da sua alma.» - Kazuo Inamori Uma das características mais importantes do Doutor Inamori (fundador de Kyocera) é a forte convicção no budismo e na aplicação dos
princípios éticos budistas no gerenciamento empresarial: «Como seguidor dos ensinos do Buda, acho que é necessário que lembremos os 2500 anos de antiguidade dos ensinos filosóficos e éticos de Buda, que é saber quando recebemos suficiente. Dessa forma, percebemos que a linha que separa uma pessoa de sucesso de outra que não conseguir
atingir o seu objetivo é, muitas vezes, muito tênue. (c) Escola de Negócios EENI Global Business School (1995-2022) Não usamos cookies Topo da página «Mis esfuerzos para elevar mi mente y elevar mi filosofía durante 40 años en el negocio, me han permitido comprender mi negocio desde un punto de vista más allá del beneficio inmediato» Dr
Kazuo Inamori.Con esta premisa, podemos empezar a hacernos una idea de que el Doctor Kazuo Inamori, no es un empresario “común”. Na seguinte frase do Doutor Inamori, encontramos uma clara influência budista: «Não precisam isolar do mundo para achar a iluminação, encontrem no seu trabalho. Isso é bem verdade porque a combinação de
pequenos passos, persistentes, decididos e constantes vai produzindo as pequenas vitórias que irão nos permitir que possamos atingir o nosso almejado sonho maior. Dessa maneira, se quisermos melhorar a qualidade da nossa vida, o primeiro passo verdadeiro é adquirirmos a capacidade para enfrentar as barreiras que iremos encontrar, sendo que a
maior de todas elas é a nossa própria mente que, na maioria das vezes, está à procura de conforto e sossego. El fundador y desarrollador de negocio de uno de los mayores conglomerados tecnológicos del mundo (Kyocera), ha demostrado con su filosofía de vida y de gestión empresarial, que la excelencia y éxito empresarial no está nada reñido con el
desarrollo como persona de él mismo y de los que le han rodeado. En esta teoría, el doctor defiende el hecho de que la mejor fórmula de gestión en una organización es la de las amebas, es decir, dotar a pequeños núcleos (grupos de personas) de libertad para actuar, buscando el máximo rendimiento posible, pudiendo también adaptarse estos núcleos
a las modificaciones del entorno, al igual que hacen las amebas.Las ideas claves de Kazuo InamoriPara conocer un poco más las bases de gestión del fundador de Kyocera, vamos a resumir algunas de sus ideas clave:Evitar la arrogancia. Podemos dizer que a diferença está na tenacidade e na perseverança; ou seja, muitas pessoas que não alcançaram
os seus objetivos tiveram por característica ao encontrarem o primeiro grande obstáculo o considerarem como intransponível. O fundador de Kyocera e ex-Diretor de «Japão Companhias Aéreas», Doutor Kazuo Inamori nasceu em Kagoshima (Japão) em 1932. De hecho, Kazuo Inamori es conocido para el gran público por sus escritos sobre la “gestión
ameba”. Ao longo dos dez últimos anos venho trabalhando com pessoas ou grupos de pessoas em empresas visando ajudá-los a resgatar e desenvolver o seu potencial criativo, por conta disso, volta e meia os questiono acerca dos seus sonhos. Conheço muitas pessoas que mudaram radicalmente a sua vida, souberam gerar oportunidades que os
desafiaram e, como conseqüência, pagaram um preço por isso, a maioria delas estão satisfeitas com o preço que pagaram e dizem que valeu a pena; mesmo tendo que começar tudo outra vez. Primeiro aprender a gostar do que estou fazendo e já que estou fazendo, fazer o melhor; o outro passo é abandonar o que estou fazendo e buscar algo que
realmente me dê prazer em fazer. Particularmente, isso é uma realidade para mim, tudo que quis na minha vida e que ao primeiro instante pode parecer muito fantasioso é irreal, cedo ou tarde aconteceu; todavia, no meio do caminho entre o sonho e a realidade, com certeza coloquei muito trabalho, energia e parcerias sérias ajudaram a realizar o
sonho. Todos nos temos um trabalho, através do qual sobrevivemos, pagamos as nossas contas, compramos a nossa casa, nosso carro, educamos os nossos filhos, pagamos impostos que deveriam ajudar outras pessoas menos favorecidas. Incluso más allá de Kyocera, cuando se le solicitó ayuda a Kazuo Inamori, este demostró que “volteando”
completamente la estructura y forma de proceder de un gigante como Japan Airlines, una empresa puede pasar de una situación preocupante, a ser una de las punteras en su sector.Personalmente, tras haber leído varias de sus publicaciones, creo que su filosofía de gestión se podría resumir en dos puntos básicos e innegociables: ayudar a sus
empleados en la búsqueda de la felicidad y dotar a estos de la capacidad suficiente como para que gocen de libertad absoluta en la toma de decisiones dentro de su organización. A vida é assim mesmo. É as escolhas da vida sempre têm um preço e, na verdade, a sabedoria da vida me diz que quando faço uma escolha devo faze-la consciente porque ela
tem um preço e devo avaliar se estou disposto a pagar esse preço. Portanto, um passo de cada vez, muita ação e persistência é, sem sombra de dúvidas, a única maneira segura de se fazer com que o sonho verdadeiro se torne real. È justamente aí que entra o entusiasmo.
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