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............CCOONNTTIINNUUEEDD  FFRROOMM  OOCCTTOOBBEERR''SS  EEDDIITTIIOONN..    GGUUEESSSS  WWHHAATT  TTHHEE  MMOOSSTT  OOVVEERRUUSSEEDD  WWOORRDD  OONN  TTVV  NNEEWWSS  IISS  LLAATTEELLYY??    

""CCAATTAASSTTRROOPPHHIICC""..    IITT  RREEFFEERRSS  TTOO  TTHHEE  CCUURRRREENNTT  LLEEVVEELL  OOFF  FFIIRREE  DDAANNGGEERR  IINN  AAUUSSTTRRAALLIIAA..    WWIITTHHOOUUTT  QQUUEESSTTIIOONN,,  IIFF  

YYOOUU''RREE  AA  VVIICCTTIIMM,,  IITT''SS  SSPPOOTT  OONN..    IITT  IISS  HHOOWWEEVVEERR,,  AANN  EEXXAAMMPPLLEE  OOFF  TTHHEE  EEMMOOTTIIOONNAALL  PPOOWWEERR  TTHHAATT  WWOORRDDSS  HHAAVVEE..    

MMAARRKKEETTIINNGG  GGUURRUUSS  AANNDD  TTHHEE  MMEEDDIIAA  KKNNOOWW  WWEELLLL  TTHHAATT  WWHHEENN  YYOOUU  CCOONNTTRROOLL  TTHHEE  LLAANNGGUUAAGGEE,,  YYOOUU  CCOONNTTRROOLL  

TTHHEE  PPEEOOPPLLEE..    NNOOTTWWIITTHHSSTTAANNDDIINNGG  TTHHEE  RREELLEEVVAANNCCEE  OOFF  TTHHEE  WWOORRDD  ''CCAATTAASSTTRROOPPHHIICC''  WWIITTHHIINN  TTHHEE  CCOONNTTEEXXTT  OOFF  

TTHHEESSEE  HHOORRRRIIBBLLEE  FFIIRREESS,,  WWEE  AARREE  TTAALLKKIINNGG  AABBOOUUTT  CCOONNFFIIDDEENNCCEE  HHEERREE..    WWHHEENNEEVVEERR  GGRROOUUPPSS  OOFF  PPEEOOPPLLEE  AARREE  

FFAACCEEDD  WWIITTHH  DDIISSAASSTTEERRSS,,  CCHHAALLLLEENNGGEESS  OORR  PPEERRIILL,,  TTHHEEYY  ((WWEE))  LLOOOOKK  TTOO  OOUURR  LLEEAADDEERRSS..    TTHHEE  FFIIRRSSTT  SSTTEEPP  TTOO  

MMIINNIIMMIISSIINNGG  HHAARRMM  AANNDD  MMAAXXIIMMIISSIINNGG  RREECCOOVVEERRYY  IISS  TTOO  IINNSSTTIILLLL  CCOONNFFIIDDEENNCCEE..    CCHHUURRCCHHIILLLL  KKNNEEWW  TTHHIISS..    SSOO  DDIIDD  

GGUUIILLIIAANNII  AANNDD  TTHHEE  WWOORRDDSS  TTHHEEYY  NNEEEEDDEEDD  TTOO  DDOOWWNNPPLLAAYY  WWEERREE  ''BBLLIITTZZ''  AANNDD  ''TTEERRRROORR''..    LLEEAADDEERRSSHHIIPP  IISS  

EEVVEERRYYTTHHIINNGG  PPEEOOPPLLEE..    IITT''SS  TTHHEE  WWAAYY  BBAACCKK  TTOO  PPRROOSSPPEERRIITTYY..  SSOO  WWHHYY  IISS  TTHHEERREE  SSOO  LLIITTTTLLEE  OOFF  IITT;;  YYEETT  WWHHEENN  CCRRIISSEESS  

HHAAPPPPEENN,,  TTHHEERREE''SS  SSUUCCHH  AANN  AABBUUNNDDAANNCCEE  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT??    MMAAYYBBEE  WWEE  CCAANN  MMIINNIIMMIISSEE  TTHHEE  HHAARRMM  AANNDD  

MMAAXXIIMMSSEE  TTHHEE  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY  IIFF  WWEE  EEXXAAMMIINNEE  SSOOMMEE  OOFF  TTHHEE  BBIIGGGGEESSTT  MMIISSTTAAKKEESS  TTHHAATT  LLEEAADDEERRSS//MMAANNAAGGEERRSS  MMAAKKEE  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

sstteevvee@@sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

AAUUTTHHOORRIITTYY  --  AAUUTTHHEENNTTIICC  --  AAUUTTHHOORR  

TThhee  nnoottiioonn  ooff  ''aauutthhoorriittyy''  iiss  mmoooott  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg    ''aauutthheennttiicc''..  TThheerree''ss  mmoorree  ssiimmiillaarriittyy  iinn  tthhee  ttwwoo  tteerrmmss  tthhaann  ssyynnttaaxx..  TThhee  rroooott  

wwoorrdd  ffoorr  bbootthh  iiss  ''aauutthhoorr..''  AAuutthhoorr  mmeeaannss  ''ccrreeaattoorr..''  TThhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  hhaannddllee  cchhaannggee  iiss  ttoo  ccaauussee  ((ccrreeaattee))  iitt..  HHeerreeiinn  lliieess  tthhee  

rreelleevvaannccee  aanndd  iimmppoorrttaannccee  ttoo  tthhiiss  ttooppiicc..  FFiirrssttllyy,,  iitt''ss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  aauutthhoorriittyy  ((rraannkk  iiff  yyoouu  lliikkee))  iiss  bbeessttoowweedd  ffrroomm  aabboovvee  

wwhhiillsstt  lleeaaddeerrsshhiipp  iiss  bbeessttoowweedd  ffrroomm  bbeellooww..  NNoo  oonnee  iiss  lleeaaddiinngg  rreeggaarrddlleessss  ooff  ttiittllee,,  uunnttiill  ootthheerrss  wwiilllliinnggllyy  ffoollllooww..    PPeeooppllee  tteenndd  ttoo  

ffoollllooww  ppeeooppllee  ccaappaabbllee  ooff  ccrreeaattiinngg..  TThhee  33  mmiissttaakkeess  II ''llll  ccoovveerr  hheerree  aarree  dduuee  ttoo  aa  llaacckkiinngg  iinn  aauutthheennttiicciittyy  mmoorree  tthhaann  aauutthhoorriittyy..  

11..NNOOTT  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  TTHHEE  RREEAALL  PPRRIIOORRIITTIIEESS..    II  oofftteenn  ppoossee  tthhiiss  qquueessttiioonn::    ""wwhheenn  yyoouu  aarrrriivvee  aatt  wwoorrkk,,  wwhhaatt  iiss  yyoouurr  pprriioorriittyy""??  

TThhee  aannsswweerrss  rraannggee  ffrroomm;;  ''eennssuurriinngg  ddeelliivveerriieess  aarree  rreeaaddyy,,''  ttoo  ''tthhee  ddiissppllaayy  bbeeiinngg  rriigghhtt'',,  ttoo  ''rreeppoorrttiinngg  rreessuullttss  ttoo  HHQQ,,''  aanndd    

''ffoolllloowwiinngg  uupp  lleeaaddss'',,  eettcc..  II  uussuuaallllyy  tthheenn  ddiirreecctt  mmyy  aatttteennttiioonn  ttoo  aa  mmaannaaggeerr  iinn  ffrroonntt  ooff  mmee  aanndd  II  aasskkeedd  aabboouutt  hhiiss//hheerr  ccuurrrreenntt  

rroollee..  TThheenn  II  aasskk,,  ""wwoouulldd  iitt  bbee  ssaaffee  ttoo  ssaayy  tthhaatt  yyoouurr  sskkiillllss  wweerree  tthhee  rreeaassoonn  yyoouu  ggoott  tthhaatt  jjoobb??""  ""II ''dd  lliikkee  ttoo  tthhiinnkk  ssoo""  iiss  tthhee  uussuuaall  

rreeppllyy..    II  tthheenn  aasskk,,  ""SSoo  wwhhoo''ss  sskkiillllss  tthheenn  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  kkeeeeppiinngg  tthhee  jjoobb  ffoorr  yyoouu??""  TThhee  rreeppllyy;;  ""TThhee  ssaalleess  

gguuyyss  II  ssuuppppoossee..""  II  aaggrreeee..  II  tthheenn  aaddddrreessss  tthhee  ggrroouupp  aanndd  rreeppeeaatt  mmyy  oorriiggiinnaall  qquueessttiioonn  wwiitthh  aa  ttwwiisstt;;  ""WWhheenn  yyoouu  aarrrriivvee  aatt  wwoorrkk,,  

wwhhaatt  iiss  yyoouurr  pprriioorriittyy  aaggaaiinn??""    NNoo  rreeppoorrtt,,  nnoo  mmiiccrroo  mmaannaaggeedd  sspprreeaaddsshheeeett  oorr  eeggoo--ddrriivveenn  mmeeeettiinngg  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  aa  

lleeaaddeerr  kknnoowwiinngg  tthhee  mmoooodd  ooff  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  tteeaamm..  TThheeyy  aarree  lliitteerraallllyy  ((11))  tthhee  ppeerrssoonniiffiiccaattiioonn  ooff  yyoouurr  bbrraanndd,,  

((22))  tthhee  ccoonnvveeyyeerr  ooff  yyoouurr  ccoommppaannyy''ss  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  aanndd  ((33))  yyoouurr  aaggeenntt  ttoo  aacchhiieevviinngg  yyoouurr  ttaarrggeettss..  MMaakkee  tthhiiss  yyoouurr  

pprriioorriittyy  aanndd  yyoouu  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd..    TThhaatt  pprriioorriittyy  ccrreeaatteess  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  ccoonnffiiddeennccee  iiss  tthhee  gglluuee  tthhaatt  bbiinnddss  aannyy  ggrroouupp..  

22..  FFAAIILLUURREE  TTOO  PPRROOVVIIDDEE  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN..  MMoottiivvaattiioonn  iiss  ggrreeaatt  iiff  yyoouu''rree  aabboouutt  ttoo  cchhaarrggee  iinnttoo  bbaattttllee  bbuutt  wwiitthhoouutt  iinnssppiirraattiioonn,,  iitt''ss  jjuusstt  

aann  aaddrreennaalliinn  rruusshh  --  wwhhiicchh  iissnn''tt  nneecceessssaarriillyy  aa  ggoooodd  llooookk  iinn  aa  sseelllliinngg  eennvviirroonnmmeenntt  bbeeccaauussee  iitt  cclloouuddss  eemmppaatthheettiicc  lliisstteenniinngg,,  

jjuuddggeemmeenntt  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  NNootthhiinngg  wwiillll  ppuusshh  yyoouu  oovveerr  tthhaatt  ffiinnee  lliinnee  bbeettwweeeenn  ccoonnffiiddeenntt  aanndd  ccoocckkyy  lliikkee  aaddrreennaalliinn  

ccaann..  IInnssppiirraattiioonn  hhoowweevveerr,,  iiss  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt  aa  ppeerrssoonn  ggaaiinnss  eexxtteerrnnaallllyy  aanndd  mmaannaaggeerrss  sshhoouulldd  pprroovviiddee  iitt  bbyy  sseettttiinngg  

eexxaammpplleess..  AAbboouutt  aa  yyeeaarr  iinnttoo  mmyy  ccaarreeeerr  iinn  tthhee  mmoottoorr  ttrraaddee,,  II  aasskkeedd  tthhee  GGMM  ffoorr  ssoommee  ttiimmee..    IInn  oouurr  mmeeeettiinngg  II  ddeeccllaarreedd  tthhaatt  

tthhiiss  wwaass  tthhee  ppllaaccee  II  wwaanntteedd  ttoo  bbee  aanndd  II  aasskkeedd  hhiiss  aaddvviiccee  oonn  hhooww  ttoo  hhaavvee  aa  ccaarreeeerr  lliikkee  hhee  wwaass  hhaavviinngg..  HHiiss  aannsswweerr??  ""JJuusstt  

sseellll  ccaarrss!!""  II  lleefftt  tthhee  mmeeeettiinngg  ddiisseenncchhaanntteedd..  TThhaatt  wwaass  tthhee  ddaayy  II  bbeeggaann  ppllaannnniinngg  mmyy  eexxiitt  ssttrraatteeggyy..  NNootthhiinngg  wwiillll  ccoosstt  yyoouu  

wwiilllliinngg  ppeeooppllee  mmoorree  tthhaann  mmaakkiinngg  tthheemm  ffeeeell  tthhaatt  tthheerree''ss  nnoowwhheerree  ttoo  pprrooggrreessss  ttoo..  IInn  hhiinnddssiigghhtt,,  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  GGMM  wwaass  

tthhrreeaatteenneedd  bbyy  mmee..  TThhee  iirroonnyy  iiss  tthhaatt  oonnee  ooff  tthhee  ggrreeaatteesstt  ttrraaiittss  aa  lleeaaddeerr  ccaann  hhaavvee  iiss  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  aattttrraacctt  aanndd  rreettaaiinn  ttaalleenntt..  

MMaannyy  mmaannaaggeerrss  tteenndd  ttoo  ccoonnffuussee  tthheeiirr  rreeccrruuiittss  aanndd  iitt''ss  uussuuaallllyy  bbeeccaauussee  ooff  iinnccoonnssiisstteennccyy,,  tthhee  ssttaannddaarrddss  tthheeyy  ttoolleerraattee,,  oorr  aa  

ffaaiilluurree  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  iinnssppiirreess  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  

33..  TTHHEEYY  DDOONN''TT  TTHHIINNKK  TTHHEEYY''RREE  CCOOAALL  FFAACCEE  PPLLAAYYEERRSS  AANNYYMMOORREE..  OOfftteenn  tthheeyy  ggeett  tthheeiirr  nnaammeess  oonn  tthhee  ddoooorr  aanndd  tthhiinnkk  ""II  ddoonn''tt  

nneeeedd  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  ppuubblliicc  aannyymmoorree..!!""  WWRROONNGG!!!!    SSttrraatteeggiiccaallllyy,,  tthhee  ssoooonneerr  aa  ccuussttoommeerr  rreeaalliisseess  tthheerree  iiss  aann  aauutthhoorriittyy  ffiigguurree  

bbeeyyoonndd  tthhee  ssaalleessppeerrssoonn,,  tthhee  bbeetttteerr  tthhee  rreessuulltt  aallll  rroouunndd..    WWhhyy  ddoo  ssaalleess  mmaannaaggeerrss  sseenndd  oouutt  tthhee  ttrrooooppss  ttoo  ''ddiiee  iinn  tthhee  

ttrreenncchheess''  ffrroomm  tthhee  ccoommffoorrtt  ooff  tthheeiirr  ddeessiiggnneerr  ooffffiiccee  cchhaaiirrss??    MMeeaannwwhhiillee  tthhee  ccuussttoommeerr  iiss  ccoonnffuusseedd,,  tthhee  ccoonnttiinnuuiittyy  iiss  bbrrookkeenn  

aanndd    ccrreeddiibbiilliittyy  iiss  lloosstt..    TThheerree''ss  nnoo  wwoonnddeerr  mmoosstt  ooff  tthheessee  eennccoouunntteerrss  rreessuulltt  iinn  aa  ffooccuuss  oonn  pprriiccee  bbeeiinngg  tthhee  oonnllyy  ccoommmmoonn  

ggrroouunndd  bbeettwweeeenn  ccuussttoommeerr  aanndd  ssaalleess  rreepp..    TToo  ssttaayy  wwiitthh  tthhee  mmiilliittaarryy  mmeettaapphhoorr,,  wwhhoo  ddoo  tthhee  ttrrooooppss  rreessppeecctt  tthhee  mmoosstt;;  tthhee  

NNCCOO  iinn  tthhee  ttrreenncchheess  wwiitthh  tthheemm  oorr  tthhee  bbrraassss  iinn  tthhee  ssaaffeettyy  ooff  tthhee  tteenntt  wwoorrkkiinngg  oouutt  hhooww  mmaannyy  ccaassuuaallttiieess  aarree  aacccceeppttaabbllee??    

NNoott  aa  ggoooodd  llooookk  ffrroomm  oouuttssiiddee  wwhheerree  tthhee  aaccttiioonn  iiss..    CCoonnffiiddeennccee  IISS  mmoorraallee..    TThheerree  iiss  nnoo  DDMMSS    iinn  yyoouurr  wwoorrkkppllaaccee  tthhaatt  ttrraacckkss  

mmoorraallee..  YYeett  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  ooff  iitt  aallll  aarroouunndd  yyoouu..  SSttaaffff  ttuurrnnoovveerr,,  ggrroossss  pprrooffiitt  rreetteennttiioonn,,  mmaarrkkeett  sshhaarree,,  cclloossiinngg  rraattiiooss,,  

ccuussttoommeerr  ssaattiissffaaccttiioonn  ssccoorreess  eettcc..    TThheeyy  aallll  ppooiinntt  ttoo  tthhee  eesspprriitt  ddee  ccoorrppss  aanndd  uullttiimmaatteellyy,,  ttoo  tthhee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  tteeaamm  tthhaatt  

mmaannaaggeerrss  kknnoowwiinnggllyy  eennggiinneeeerr  oorr  uunnkknnoowwiinnggllyy  ttoolleerraattee..    TToo  bbee  ccoonnttiinnuueedd  bbeeccaauussee  ccoonnffiiddeennccee  IISS  uurrggeenntt  aanndd    tthhee  aannsswweerr!!  

 TTHHEERREE  AARREE  SSOOMMEE  WWOONNDDEERRFFUULLLLYY  

TTAALLEENNTTEEDD  PPEEOOPPLLEE  IINN  MMAANNAAGGMMEENNTT..    

TTAALLEENNTT  IISS  NNOOTT  TTHHEE  IISSSSUUEE  --  IITT''SS  PPRRIIOORRIITTIIEESS..  

THANKS THIS MONTH GO TO ALEX LAHNER, ALEX 

EVANS, JOSHUA WIRZ, MATT ROBERTS, SCOTT RUB, 

PAULA WREN, STEVE DUNCAN & ANDREW KILL 


