Retskaffenhed er modet til at gøre det rigtige uanset, hvilke
konsekvenser det får, eller hvor ubelejligt det er.
Læs om de 7 grundlæggende principper for retskaffenhed

1.

Retskaffenhed er fundamentet for vores karakter og alle andre dyder.
Byg ikke dit liv på løgne, illusioner eller andres løgne og vildfarelse.

2.

Retskaffenhed er ikke blot at gøre noget, der er lovligt, men at gøre det,
der er moralsk rigtigt og i tråd med din dybeste samvittighed og formål i
livet. Det kræver indsigt, etik, disciplin og selvrespekt som bygger på klare værdier og
retningslinjer for ens liv.

3. Retskaffenhed træffer beslutninger ud fra en forståelse af evig
konsekvens.
Det betyder at du tager ansvar i dine handlinger for alle fremtidige generationer og jorden i
sin helhed.
Det kræver at du er radikalt ærlig overfor dig selv og lytter til din samvittighed. (selv om du
ikke har lyst).

4. Retskaffenhed åbenbarer hele sandheden og intet andet end sandheden.
Når du har fejlet, dvs.: undgået at leve din sandhed, har du altid en chance til at rette op på
det. På denne måde undgår du skam og skyld over det du har gjort eller ikke gjort, fordi du
tager ved lære.
5.

Retskaffenhed kender ikke til forsvar eller undskyldninger.
Ingen er fuldkommen og det er en ædel ting at indrømme ens svagheder og fejl, det gør dig
til en troværdig og en retskaffen mand.

6.

Retskaffenhed er at holde sine pagter og forpligtelser, selv når det er
ubelejligt. Det betyder at du holder dine aftaler (med dig selv) og andre.
Du holder hvad du lover og kryber ikke udenom, selv om det kan koste dig dyrt.

7. Retskaffenhed styres ikke af andres tilstedeværelse. Det er noget, der
motiveres af det indre, ikke det ydre. Det betyder at du kender dine værdier og
principper og efterlever dem og de andre principper for retskaffenhed i alt din gøren og
laden..
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