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HHOOWW  IIMMPPOORRTTAANNTT  IISS  IITT  TTOO  BBEE  EENNCCOOUURRAAGGEEDD??    WWIITTHHIINN  TTHHEE  SSPPHHEERREE  OOFF  TTHHEE  FFAAMMIILLYY,,  TTHHEE  TTEEAAMM  OORR  TTHHEE  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,  EENNCCOOUURRAAGGEEMMEENNTT  IISS  PPEERRHHAAPPSS  TTHHEE  SSIINNGGLLEE  MMOOSSTT  IIMMPPOORRTTAANNTT  CCOOMMPPOONNEENNTT  OOFF  LLEEAADDEERRSSHHIIPP..    II  

BBEELLIIEEVVEE  TTHHEE  RREEAASSOONN  IISS  TTHHAATT  IITT  IISS  AA  CCAATTAALLYYSSTT  FFOORR  IINNIITTIIAATTIIVVEE..    IINN  JJAANNUUAARRYY,,  II  LLOOSSTT  AA  FFRRIIEENNDD..    AA  FFRRIIEENNDD  WWHHOO  

EENNCCOOUURRAAGGEEDD  MMEE  PPEERRHHAAPPSS  EEVVEENN  MMOORREE  TTHHAANN  HHEE  KKNNEEWW..    HHIISS  NNAAMMEE  IISS  JJOOHHNN  JJOONNEESS..    II''LLLL  BBEETT  NNEEAARRLLYY  

EEVVEERRYYOONNEE  KKNNOOWWSS  AA  ''JJOOHHNN  JJOONNEESS..""  II  RREECCAALLLL  HHIIMM  TTEELLLLIINNGG  MMEE  TTHHEE  TTRROOUUBBLLEE  HHEE  OOFFTTEENN  HHAADD  CCHHEECCKKIINNGG  IINNTTOO  

HHOOTTEELLSS  WWIITTHH  TTHHAATT  NNAAMMEE  --  ""YYEEAAHH  RRIIGGHHTT""  HHEE''DD  HHEEAARR......""AANNDD  II''MM  GGEEOORRGGEE  WWAASSHHIINNGGTTOONN""..    AA  CCOOMMMMOONN  NNAAMMEE  

FFOORR  AA  RRAARREE  MMAANN..    JJOOHHNN  WWAASS  BBOORRNN  AANNDD  DDIIEEDD  IINN  OORREEGGOONN  UU..SS..AA..    OONNLLYY  TTHHEE  TTYYRRRRAANNYY  OOFF  DDIISSTTAANNCCEE  

PPRREEVVEENNTTEEDD  UUSS  FFRROOMM  SSEEEEIINNGG  MMOORREE  OOFF  EEAACCHH  OOTTHHEERR  TTHHAANN  WWEE  DDIIDD..    JJOOHHNN  WWAASS  PPEERRHHAAPPSS,,  MMYY  MMOOSSTT  AARRDDEENNTT  

""SSTTUUFFFF""  FFAANN..    AALLLLOOWW  MMEE  TTOO  DDEECCLLAARREE  HHEERREE  AANNDD  NNOOWW  TTHHAATT  TTHHEERREE''SS  MMOORREE  TTHHAANN  AA  LLIITTTTLLEE  OOFF  JJOOHHNN''SS  EETTHHIICC  AANNDD  

DDEECCEENNCCYY  IINN  MMYY  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN..    II  WWIILLLL  CCOONNTTIINNUUEE  TTOO  DDRRAAWW  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN  FFRROOMM  HHIISS  LLOOVVEE  OOFF  NNAATTUURREE,,  HHIISS  AACCUUTTEE  

IINNTTEELLLLIIGGEENNCCEE  AANNDD  CCUURRIISSOOIITTYY,,  HHIISS  DDEEVVOOTTIIOONN  TTOO  FFAAMMIILLYY  AANNDD  HHIISS  LLOOVVEE  OOFF  IINNTTEEGGRRIITTYY..    II  DDEEVVOOTTEE  TTHHIISS  EEDDIITTIIOONN  

AANNDD  AALLLL  FFUUTTUURREE  EEDDIITTIIOONNSS  TTOO  JJOOHHNN,,  HHIISS  DDEEVVOOTTEEDD  WWIIFFEE  AANNIITTAA  AANNDD  HHIISS  CCIIRRCCLLEE  OOFF  FFAAMMIILLYY  AANNDD  FFRRIIEENNDDSS;;  

MMAANNYY  OOFF  WWHHOOMM  II  UUNNDDEERRSSTTAANNDD  HHEE  CCIIRRCCUULLAATTEEDD  MMYY  MMOONNTTHHLLYY  RRUUMMIINNAATTIIOONNSS  TTOO..    RREESSTT  IINN  PPEEAACCEE  DDEEAARR  FFRRIIEENNDD  

  

""IInniittiiaattiivvee"";;  nnooww  tthheerree''ss  aa  wwoorrdd  ffoorr  yyoouu..    HHeerree''ss  wwhhaatt  II  lliikkee  aabboouutt  iitt..    PPeeooppllee  wwhhoo  hhaavvee  iitt  tteenndd  ttoo  

iinniittiiaattee..    TThhee  ssyynnttaaxx  iiss  uunnddeenniiaabbllee..    GGiivveenn  tthhaatt  cchhaannggee  iiss  iinneevviittaabbllee  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  hhaannddllee  iitt  bbeesstt  

aarree  ddeessttiinneedd  ffoorr  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ssuucccceessss,,  II  rreecckkoonn  wwee  sshhoouulldd  kknnooww  wwiitthhoouutt  hheessiittaattiioonn,,  wwhhaatt  

iinniittiiaattiivvee  iiss,,  hhooww  ttoo  rreeccooggnniissee  iittss  pprreesseennccee  iinn  ootthheerrss  aanndd  hhooww  ttoo  eennccoouurraaggee  iitt  wwhheenn  iitt  iiss  aabbsseenntt!!    

CCoonnssiiddeerr  mmyy  ffaavvoouurriittee  lliinnee  --  ''tthhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  hhaannddllee  cchhaannggee  iiss  ttoo  ccaauussee  iitt''!!    TThhaatt  rreeqquuiirreess  iinniittiiaattiivvee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

THANKS  THIS MONTH TO HADLEIGH GARNHAM, CHRIS COSIER, RYAN NOYES (AGAIN)  AND GARRY KELLY & TEAM 

FOR THE ASPIRING LEADER 

DDeecciiddee  wwhhaatt  mmoottiivvaatteess  yyoouu  ttoo  wwoorrkk..    TThhiiss  hhaass  lliittttllee  ttoo  

ddoo  wwiitthh  hhooww  hhaarrdd  yyoouu  wwoorrkk  oorr  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee..    TThhiiss  

iiss  aabboouutt  wwhhyy  yyoouu  ddoo  iitt  aatt  aallll..    AAtt  ffiirrsstt  yyoouu  mmiigghhtt  tthhiinnkk  

iitt''ss  ppuurreellyy  mmoonneeyy  --  bbeeiinngg  ppaaiidd..    TThhiinnkk  ddeeeeppeerr  aanndd  

ccoonnssiiddeerr  wwhhaatt  ppaarrtt  iissssuueess  lliikkee  jjoobb  ccoonntteenntt,,  

aacchhiieevveemmeenntt,,  rreeccooggnniittiioonn,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  pprroommoottiioonn  

oorr  bbeeiinngg  ppaarrtt  ooff  aa  ddeecceenntt  tteeaamm  oorr  bbeeiinngg  lleedd  bbyy  

ddeecceenntt  mmaannaaggeerrss  ppllaayyss  iinn  tthhee  rreeaassoonnss  yyoouu  sshhooww  uupp  

aanndd  ttrryy..    CCoonnssiiddeerr  wwhhaatt  eexxcciitteess  yyoouu..    DDoo  tthhaatt  wweellll  

aanndd  ggeettttiinngg  wweellll  ppaaiidd  bbeeccoommeess  aa  ccoonnsseeqquueennccee..    

FFooccuuss  oonn  ggeettttiinngg  ppaaiidd  aanndd  yyoouu''llll  aappppeeaarr  mmeerrcceennaarryy  

ttoo  yyoouurr  tteeaamm  mmaatteess,,  yyoouurr  lleeaaddeerrss  aanndd  yyoouurr  cclliieennttss..    

NNoott  aann  iiddeeaall  wwoorrkk  ppllaaccee??    SSoommeettiimmeess,,  tthhee  ggrreeaatteesstt  

tthhrreeaattss  aarree  yyoouurr  ggrreeaatteesstt  ooppppoorrttuunniittiieess..    IIff  yyoouu  

wwoorrkkeedd  iinn  aa  ppeerrffeecctt  eennvviirroonnmmeenntt,,  yyoouu''dd  bbee  

eexxppeecctteedd  ttoo  pprreevvaaiill  aanndd  wwoouulldd  bbee  iinn  ttrroouubbllee  iiff  yyoouu  

ddiiddnn''tt..    IIff  yyoouu  sshhiinnee  iinn  aann  iimmppeerrffeecctt  ssiittuuaattiioonn,,  yyoouu''llll  

ggeett  nnoottiicceedd..    WWoorrkk  lliikkee  tthheerree''ss  aa  mmaannaaggeemmeenntt  

vvaaccaannccyy  wwhheenn  tthheerree''ss  nnoott..    GGoooodd  ccoommppaanniieess  wwiillll  

nnoottiiccee  aanndd  ccrreeaattee  oonnee..    SSwwiittcchh  ttoo  ccaann--ddoo--mmooddee  

oonnllyy  wwhheenn  tthhaatt  vvaaccaannccyy  ccoommeess  uupp  aanndd  tthhee  sswwiittcchh  

bbeeccoommeess  oobbvviioouuss  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaakkeerrss..    DDoonn''tt  

tthhiinnkk  tthhee  ggrraassss  iiss  aallwwaayyss  ggrreeeenneerr  eellsseewwhheerree..    WWeeeeddss  

llooookk  ggrreeaatt  ffrroomm  aa  ddiissttaannccee..    CCuullttiivvaattee  yyoouurr  oowwnn  

ppaassttuurree  bbyy  sshhoowwiinngg  ccoonnssiisstteenntt  iinniittiiaattiivvee..    

RReessppeeccttffuullllyy  cchhaalllleennggee  tthhee  ssttaattuuss  qquuoo..    SSeeeekk  bbeeiinngg  

ddeelleeggaatteedd  ttoo  --  tthheenn  oowwnn  iitt..    DDoonn''tt  bbee  aaffrraaiidd  ttoo  ffaaiill..  

DDoo  bbee  aaffrraaiidd  ttoo  nnoott  ttrryy..    SSttaayy  ooppeenn  mmiinnddeedd  aanndd 

yyoouu''llll  ssttaayy  ooppeenn  ffoorr  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  bbuussiinneessss..   

FOR THE LEADER 

IIss  yyoouurr  tteeaamm  aa  bbeeaaccoonn  ffoorr  ffrreeeellaannccee  ttaalleenntt??    IIff  iitt  iiss  

nnoott,,  ddoo  yyoouu  kknnooww  wwhhyy??    LLeeaaddeerrss  wwhhoo  ccaann''tt  aannsswweerr  

tthhaatt  sseeccoonndd  qquueessttiioonn  ssppoonnttaanneeoouussllyy  aarree  iinn  

ddaannggeerroouuss  tteerrrriittoorryy..    CChhaanncceess  aarree,,  iinniittiiaattiivvee  mmaayy  bbee  

ssttiifflleedd  wwhhiicchh  mmeeaannss  tthheeyy''rree  rreellyyiinngg  oonn  pprroocceesssseess  tthhaatt  

aarree  ggeenneerriicc  aatt  bbeesstt,,  rruulleess  wwhhiicchh  oonnllyy  nneeeedd  ttoo  bbee  

eennffoorrcceedd  wwhheenn  tthheeyy''rree  bbrrookkeenn  aanndd  llooww  ttoo  ppoooorr  

mmoorraallee..    IInn  tthhee  ccoolluummnn  ttoo  tthhee  lleefftt,,  II''mm  ooffffeerriinngg  ttiippss  ttoo  

ppeeooppllee  wwhhoo  mmiigghhtt  wwaanntt  yyoouurr  jjoobb..    DDoonn''tt  bbee  wwoorrrriieedd..    

MMaannyy  mmaannaaggeerrss  aarree  aanndd  tthheeyy  ddiissccoouurraaggee  iinniittiiaattiivvee..    

MMaakkee  aa  rruullee  ttoo  NNOOTT  hhiirree  aannyyoonnee  wwhhoo  ddooeess  NNOOTT  wwaanntt  

yyoouurr  jjoobb..    IIrroonniiccaallllyy,,  iitt''ss  aa  ssuurree  ffiirree  wwaayy  ttoo  gguuaarraanntteeee  

yyoouu''llll  kkeeeepp  iitt..    YYoouu''rree  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaaffffeedd  tthhaann  

wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd..    BBee  cchhoooossyy  aanndd  tthheenn  ooffffeerr  

ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  sshhooww  iinniittiiaattiivvee  bbyy  ddeelleeggaattiinngg..    MMaakkee  

tthhee  ttaasskkss  aarree  ddoo--aabbllee,,  cclleeaarr  aanndd  wwoorrtthhyy..    ""GGoopphheerr  

ddeelleeggaattiioonn""  iiss  aa  rreecciippee  ffoorr  mmuuttuuaall  ddiissrreessppeecctt..    UUssee  

mmeeeettiinnggss  aass  aann  aarreennaa  ttoo  rreeccooggnniissee  iinniittiiaattiivvee..    MMaakkee  

tthhoossee  wwhhoo  sshhooww  iitt  hheerrooeess  ttoo  tthhee  rreesstt..    BBee  sseeeenn  aass  aa  

cchhaannggee  ccaauusseerr..    NNoott  jjuusstt  cchhaannggee  ffoorr  cchhaannggee  ssaakkee..    

IInnnnoovvaattiioonn  oorr  eevvoolluuttiioonn  oorr  iimmpprroovveemmeenntt  nneevveerr  iiss..    SSoo,,  

iiss  tthhee  cchhaannggee  yyoouu  iimmpplleemmeenntteedd  ffoorr  rreeffiinneemmeenntt,,  

eeffffiicciieennccyy  oorr  iimmpprroovveemmeenntt??    IIff  ssoo,,  yyoouu''rree  oonn  aa  wwiinnnneerr..    

IIff  nnoott,,  yyoouu''rree  jjuusstt  tthhrroowwiinngg  yyoouurr  wweeiigghhtt  aarroouunndd..    

EExxppeecctt  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ttoo  tthhoossee  yyoouu  ddeelleeggaattee  ttoo..    

TThhaatt  mmeeaannss  tthheerree  nneeeeddss  ttoo  bbee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  tthhee  

rreessuulltt..    RReeccooggnniittiioonn  oorr  aaddmmoonniittiioonn  --  aanndd  iitt  nneeeeddss  ttoo  

bbee  ccoonnssiisstteenntt..    ""IIff  iitt  aaiinn''tt  bbrrookkee  --  ddoonn''tt  ffiixx  iitt""  iiss  tthhee  ccaallll  

ooff  tthhee  mmeeddiiooccrree..    II  CCaann''tt  iimmaaggiinnee  MMuusskk  ssaayyiinngg  tthhaatt..  


