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II  RRAAVVEE  OONN  AALLLL  TTHHEE  TTIIMMEE  AABBOOUUTT  HHOOWW  IINNSSIIGGHHTT  IISS  MMOORREE  IIMMPPOORRTTAANNTT  TTHHAANN  HHIINNDDSSIIGGHHTT..    IITT''SS  EEVVEENN  

MMOORREE  IIMMPPOORRTTAANNTT  TTHHAANN  FFOORREESSIIGGHHTT  BBEECCAAUUSSEE  WWIITTHHOOUUTT  IITT,,  TTHHEE  EENNEERRGGYY  YYOOUU  EEXXPPEELL  IINN  GGEETTTTIINNGG  TTOO  

TTHHEE  FFUUTTUURREE  MMIIGGHHTT  BBEE  WWAASSTTEEDD..      MMAARRKKIINNGG  TTIIMMEE  IISS  EENNEERRGGYY  EEXXPPEELLLLEEDD  WWIITTHHOOUUTT  PPRROOGGRREESSSS..      IITT  LLOOOOKKSS  

LLIIKKEE  YYOOUU''RREE  GGOOIINNGG  SSOOMMEEWWHHEERREE  AANNDD  TTHHEERREE''SS  PPLLEENNTTYY  OOFF  EEFFFFOORRTT  BBUUTT  LLIITTTTLLEE  RREEAALL  AADDVVAANNCCEEMMEENNTT  OORR  

AADDVVAANNTTAAGGEE..      WWHHAATT  MMAARRKKIINNGG  TTIIMMEE  IISS  GGOOOODD  FFOORR,,  IISS  OORRIIEENNTTAATTIIOONN..      AA  MMOOMMEENNTT''SS  RREEFFLLEECCTTIIOONN  OONN  

WWHHEERREE  YYOOUU  CCUURRRREENNTTLLYY  AARREE,,  AALLLLOOWWSS  YYOOUU  TTOO  AALLIIGGNN  WWIITTHH  YYOOUURR  PPRREESSEENNTT  CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS  SSOO  YYOOUU  

CCAANN  SSTTAAYY  OONN  TTRRAACCKK..    TTHHEE  MMOORREE  DDYYNNAAMMIICC  YYOOUU  AARREE,,  TTHHEE  MMOORREE  EENNEERRGGYY  YYOOUU  HHAAVVEE,,  TTHHEE  MMOORREE  

VVIITTAALL  YYOOUURR  JJOOBB  IISS,,  TTHHEE  GGRREEAATTEERR  TTHHEE  IIMMPPOORRTTAANNCCEE  OOFF  SSEELLFF  AAWWAARREENNEESSSS..      MMAARRKKIINNGG  TTIIMMEE  CCAANN  BBEE  

TTHHAATT  ''TTIIMMEE  OOUUTT''  TTHHAATT  AALLLLOOWWSS  YYOOUU  TTOO  AADDJJUUSSTT  YYOOUURR  TTRRAAJJEECCTTOORRYY  WWIITTHHOOUUTT  AANN  EEXXTTEERRNNAALL  FFAACCTTOORR  

TTOO  DDOO  IITT  FFOORR  YYOOUU..      TTHHAATT  FFAACCTTOORR  CCOOUULLDD  BBEE  TTHHEE  BBOOSSSS,,  TTHHEE  MMAARRKKEETT  OORR  TTHHEE  EECCOONNOOMMYY..    IITT''SS  

IIMMPPOORRTTAANNTT  AATT  BBOOTTHH  AA  GGRROOUUPP  LLEEVVEELL  AANNDD  IINNDDIIVVIIDDUUAALLLLYY..      IIFF  YYOOUU  CCAANN  DDOO  IITT,,  OOTTHHEERRSS  SSEEEE  YYOOUU  AASS  

IINNDDEEPPEENNDDEENNTT,,  RREESSOOUURRCCEEFFUULL  AANNDD  DDRRIIVVEENN..      TTHHEEYY''LLLL  LLEEAAVVEE  YYOOUU  BBEE  AANNDD  MMAAYY  EEVVEENN  FFOOLLLLOOWW  YYOOUU..    

AASS  WWEE  EEMMEERRGGEE  FFRROOMM  TTHHEE  CCOORROONNAA  VVIIRRUUSS  CCRRIISSIISS,,  IITT''SS  VVIITTAALL  WWEE  CCOONNSSIIDDEERR  WWHHAATT  WWEE  LLEEAARRNNEEDD  FFRROOMM  

TTHHEE  CCOOLLLLAATTEERRAALL  DDAAMMAAGGEE  IITT  DDIIDD..    TTHHEE  EEAARRLLYY  SSTTAAGGEESS  OOFF  TTHHEE  VVIIRRUUSS  MMAADDEE  UUSS  MMAARRKK  TTIIMMEE..    TTHHIISS  

AALLLLOOWWEEDD  FFOORR  DDEECCIISSIIOONNSS  TTOO  BBEE  MMAADDEE  TTOO  EENNSSUURREE  AALLIIGGNNMMEENNTT  WWIITTHH  TTHHEE  CCIIRRCCUUMMSSTTAANNCCEESS  AANNDD  

UULLTTIIMMAATTEELLYY,,  SSUURRVVIIVVAALL..    HHIINNDDSSIIGGHHTT''SS  RROOLLEE  IISS  VVIITTAALL  TTOOOO;;  AASS  AA  LLEESSSSOONN  LLEEAARRNNEEDD  IISS  110000%%  HHIINNDDSSIIGGHHTT..      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

''RREEGGIIMMEENNTTAATTIIOONN""  --  MMeeaanniinngg::    ""TThhee  ssttrriicctt  ccoonnttrrooll  oovveerr  tthhee  wwaayy  aa  ggrroouupp  ooff  ppeeooppllee  bbeehhaavvee  

oorr  tthhee  wwaayy  ssoommeetthhiinngg  iiss  ddoonnee""..    IInn  tthhee  mmiilliittaarryy,,  tthheeyy  hhaavvee  aa  ssaayyiinngg;;  ""HHooww  yyoouu  ddoo  aannyytthhiinngg  

bbeeccoommeess  hhooww  yyoouu  ddoo  eevveerryytthhiinngg..""  IItt''ss  tthhee  rreeaassoonn  tthheeyy  ddrriillll  ssoo  mmuucchh  aass  uullttiimmaatteellyy,,  tthheeiirr  

aaddhheerreennccee  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  lleeaarrnn  ccaann  mmeeaann  lliiffee  oorr  ddeeaatthh..    VViiccttoorryy  oorr  ddeeffeeaatt..    IIssnn''tt  iitt  ggrreeaatt  

tthhaatt  wwhhaatt  wwee  ddoo  eevveerryy  ddaayy  iissnn''tt  lliiffee  oorr  ddeeaatthh!!  IImmaaggiinnee  tthhoouugghh,,  hhooww  mmuucchh  mmoorree  eeffffoorrtt,,  

tthhoouugghhtt,,  ppllaannnniinngg  aanndd  aatttteennttiioonn  ttoo  ddeettaaiill  wwee''dd  aassssiiggnn  ttoo  oouurr  ddaayy  iiff  iitt  ddiidd!!  AAnndd  yyoouu  kknnooww  

wwhhaatt??    MMaakkiinngg  aaddjjuussttmmeennttss  ddooeessnn''tt  rreeqquuiirree  oobbsseessssiioonn  --  jjuusstt  ffooccuuss  aanndd  hhoonneessttyy..    BBeeiinngg  

hhoonneesstt  wwiitthh  yyoouurrsseellff  iissnn''tt  tthhee  eeaassiieesstt  tthhiinngg  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  ddoo,,  ssoo  wwhhaatt  II ''dd  ooffffeerr  hheerree  iinn  

SSTTUUFFFF  iiss  aa  ssiimmppllee  mmaapp  tthhaatt  mmiigghhtt  kkeeeepp  yyoouu  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  yyoouurr  aassppiirraattiioonnss  aanndd  ggooaallss..  

  
CChhaannggee  ssttaarrttss  hheerree..    EEssppeecciiaallllyy  bbaadd  cchhaannggee..    TTeennddeenncciieess  ccrreeaattee  ttooeehhoollddss  ffoorr  cchhaannggee..    ""TThhee  

hhoonneeyymmoooonn''ss  oovveerr""  iiss  aa  mmeettaapphhoorr  tthhaatt  sshhoouulldd  aalleerrtt  eevveerryyoonnee  tthhaatt  ssoommeetthhiinngg  iiss  ttoolleerraatteedd  nnooww  tthhaatt  

wwaassnn''tt  ttoolleerraatteedd  iinniittiiaallllyy..    AA  llaacckk  ooff  ffooccuuss  oorr  hhoonneessttyy  oorr  jjuusstt  ppllaaiinn  gguuttss    iiss  tthhee  rreeaassoonn  wwhhyy  ttiinnyy  cchhaannggeess    

sslliipp  uunnddeerr    tthhee    rraaddaarr  ooff  tthhee  ccoommppllaacceenntt..    FFoorr  ggoooodd  cchhaannggee,,    iitt  ccoouulldd  bbee  tthhaatt  ffiirrsstt  mmoorrnniinngg  rruunn  oorr  

wwoorrkkoouutt..      TThhee  ttoouugghh  oonnee  iiss  tthhee  sseeccoonndd..    FFoorr  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee,,  ttooeehhoollddss  aarreenn''tt  oofftteenn  nnoottiicceedd..      

Marking time allows the group 

to assure they are in harmony 

and alignment.  That's culture 

right there!  Things get messy 

without it 

TENDENCY 

TREND 

HABIT 

LIFESTYLE 

TOEHOLD 

FOOTHOLD 

STRONG 

HOLD 

STRANGLE 

HOLD 

TTeennddeenncciieess  aarree  eeaassiillyy  iinntteerrrruupptteedd  bbuutt  ttrreennddss  aarreenn''tt..    TTrreennddss  aarree  tteennddeenncciieess  tthhaatt    rreeppeeaatt..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  

tthheeyy  aarree  rreeppeeaatteedd,,  mmeeaannss  ssoommeeoonnee  ddiiddnn''tt  iinntteerrvveennee  aanndd  ppuutt  aa  ssttoopp  ttoo  iitt..    TThhee  rruulleess  mmaayy  nnoott  hhaavvee  

bbeeeenn  bbrrookkeenn  bbuutt  tthheeyy''vvee  bbeeeenn  ccoommpprroommiisseedd..    BBeetttteerr  ttoo  hhaavvee  bbrrookkeenn  tthhee  rruullee  bbeeccaauussee  iitt  wwoouulldd  hhaavvee  

bbeeeenn  nnoottiicceedd..    NNooww  tthheerree''ss  aa  nneeww  ssttaannddaarrdd  wwhhiicchh  iissnn''tt  aass  hhiigghh  aass  iitt  wwaass..    MMaayybbee  rroouuttiinnee  ttooookk  tthhee  gglloossss  

ooffff;;  oorr  bbeeiinngg  ddiissttrraacctteedd  ppeerrhhaappss..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  bboosssseess  oofftteenn  ssaayy,,  ""LLeett''ss  ggeett  bbaacckk  ttoo  bbaassiiccss..""    TThhee  ttrroouubbllee  iiss,,  

tthheerree  aarree  ssiiggnnss  ooff  ddaammaaggee  oorr  lloossss  bbyy  tthhee  ttiimmee  tthhiiss  kkiicckkss  iinn..    PPrreevveennttiioonn  ffoollkkss,,  iiss  aallwwaayyss  bbeetttteerr  tthhaann  ccuurree..      

HHaabbiittss  aarree  eennttrreenncchheedd  wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  tthheeyy  bbeeccoommee  ssttrroonngghhoollddss..    TThheeyy''rree  nnoott  ggooiinngg  aannyywwhheerree  nnooww  

wwiitthhoouutt  eexxtteerrnnaall  iinntteerrvveennttiioonn..    IIff  tthheeyy''rree  ggoooodd  hhaabbiittss,,  tthhee  oouuttccoommeess  tteenndd  ttoo  ppeerrppeettuuaattee  tthheemm  aass  lloonngg  aass  

yyoouu  rreemmeemmbbeerr  wwhhyy  tthheeyy  wwoorrkk  rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  tthhaatt  tthheeyy  wwoorrkk..    TThhiiss  iinnssiigghhtt  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  rreeccrreeaattee  tthhee  

tthhiinnggss  tthhaatt  ccaauusseedd  tthhee  vviiccttoorryy..    TThhaatt''ss  wwhhyy  yyoouu  nneeeedd  aa  ppiitt--ssttoopp..    IItt''ss  ccaalllleedd  rreeccrreeaattiioonn  ffoorr  aa  rreeaassoonn..    IItt''ss  

rree--ccrreeaattiioonn..      IIff  tthheeyy''rree  bbaadd  hhaabbiittss,,  yyoouu''llll  ssttaarrtt  ttoo  eexxppeenndd  pprreecciioouuss  ttiimmee  aanndd  eenneerrggyy  iinn  kkeeeeppiinngg  uupp  oorr  

ssuurrvviivviinngg..    TThheerree''ss  nnoo  pprrooggrreessss  nnooww  aanndd  iitt''ss  ppaaiinnffuull..      WWee''rree  nnooww  iinn  tthhee  llaasstt  ddiittcchh,,  bbeeyyoonndd  wwhhiicchh  aarree  

ffaaccttoorrss  tthhaatt  ccaann  bbee  iirrrreevveerrssiibbllee..    TThhiiss  iiss  wwhheerree  rreeggrreett  iiss  ffiirrsstt  eexxppeerriieenncceedd  &&  aannxxiieettyy  bbeeccoommeess  ddeepprreessssiioonn..      

CChhaannggee  iiss  ccoommpplleettee..    EEvvoolluuttiioonn  mmaayy  nnoott  bbee  bbuutt  iitt  wwiillll  rreeqquuiirree  mmoorree  eexxtteerrnnaall  iinntteerrvveennttiioonn..    EExxtteerrnnaall  

bbeeccoommeess  eetteerrnnaall..    FFoorr  bbaadd  cchhaannggee,,  aann  eexxaammppllee  wwoouulldd  bbee  ppeeooppllee  oonn  lliiffeettiimmee  mmeeddiiccaattiioonn  ffoorr  

ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  wweerree  aatt  oonnee  ttiimmee  pprreevveennttaabbllee..    SSoommeewwhheerree  bbeettwweeeenn  hhaabbiitt  aanndd  lliiffeessttyyllee,,  tthhaatt  llaasstt  ddiittcchh  

eeffffoorrtt  ttoo  pprreevveenntt  ddeecclliinnee  hhaappppeenneedd  aanndd  ffaaiilleedd..    FFoorr  ggoooodd  cchhaannggee,,  tthhee  bbeenneeffiittss  bbeeccoommee  mmoottiivvaattoorrss  ffoorr  

mmoorree  cchhaannggee..    FFiittnneessss  ffaannaattiiccss  wwiillll  aatttteesstt  ttoo  tthhaatt..    SSoo  wwiillll  rriicchh  ppeeooppllee..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  ppuubblliicc  ooppiinniioonn  

wwhhiicchh  iiss  oofftteenn  mmoottiivvaatteedd  bbyy  jjeeaalloouussyy,,  rriicchh  ppeeooppllee  kkeeeepp  ddooiinngg  iitt  ffoorr  ccoonnqquueesstt  rraatthheerr  tthhaann  mmeerree  mmoonneeyy..    

""CCUULLTTIIVVAATTEE""  DDeeffiinniittiioonn::    ""TTrryy  ttoo  aaccqquuiirree  oorr  ddeevveelloopp..""  TThhee  ''ttrryy""  iinnddiiccaatteess  aa  ccoonnsscciioouuss  

ddeecciissiioonn..    IItt  aallssoo  iinnddiiccaatteess  yyoouu''rree  iinn  ccoonnttrrooll..    BBeeiinngg  iinn  ccoonnttrrooll  eennddss  uupp  aass  ddiisscciipplliinnee  aanndd  

iittss  vviittaall  ttoo  yyoouurr  ppeerrssoonnaall  mmoorraallee  aanndd  tthhee  lloonnggeevviittyy  ooff  yyoouurr  ppllaannss..    AAnndd  yyoouurr  rreeppuuttaattiioonn..  

            "Discipline equals Freedom"     - Jocko Willink 


