
 

  

  

  

  

  

SSoo  --  hhooww  wwoouulldd  II  ffeeeell  iiff  II  jjuusstt  mmeett  mmee  --  rriigghhtt  nnooww??    TThhiiss  ccoouulldd  bbee  tthhee  ssiinnggllee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  qquueessttiioonn  

yyoouu  ccaann  eevveerr  aasskk  yyoouurrsseellff..    CCaann  yyoouu  gguueessss  wwhhyy??    UUnnlleessss  yyoouu''rree  aa  ppeerreennnniiaallllyy  hhoorrrriibbllee  ppeerrssoonn,,  tthhee  

aannsswweerr  ccaann  vvaarryy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  mmoooodd  yyoouu''rree  iinn..      MMooooddss  aarree  mmoommeennttaarryy..    AAnnyy  mmoooodd  tthhaatt  

eenndduurreess  ffoorr  mmoorree  tthhaann  aann  hhoouurr  iissnn''tt  aa  mmoooodd  --  iitt''ss  aann  aattttiittuuddee..    TThhee  ddaannggeerr  ooff  bbeeiinngg  iinn  aa  bbaadd  mmoooodd  

iiss  ttwwooffoolldd..    FFiirrssttllyy,,  yyoouu  cchhoossee  iitt  wwhhiicchh  mmeeaannss  yyoouu  ccoouulldd  hhaavvee  cchhoosseenn  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ssttaattee  ooff  mmiinndd..    

TThhee  rreeaassoonn  yyoouu  cchhoossee  iitt  iissnn''tt  eeaassyy  ttoo  iiddeennttiiffyy  bbeeccaauussee  iitt  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  ssuubbccoonnsscciioouuss..    BByy  

ddeeffiinniittiioonn,,  yyoouu  aarreenn''tt  aallwwaayyss  iinn  ccoonnttrrooll..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  aa  ggoooodd  ssllaapp  iinn  tthhee  ffaaccee  ccaann  hhaavvee  aa  ggrroouunnddiinngg  

aaffffeecctt..    BBeesstt  iiff  yyoouu  ggiivvee  iitt  ttoo  yyoouurrsseellff  bbyy  tthhee  wwaayy..    SSeeccoonnddllyy,,  tthhee  mmoooodd  yyoouu  cchhoooossee  wwiillll  hhaavvee  aann  

eennoorrmmoouuss  iimmppaacctt  oonn  yyoouurr  iimmmmeeddiiaattee  rreessuullttss..    WWhheenn  tthhoossee  rreessuullttss  aarreenn''tt  ggoooodd  ((aanndd  tthheeyy  wwoonn''tt  bbee))  iitt  

jjuussttiiffiieess  ((iinn  yyoouurr  ssuubbccoonnsscciioouuss))  tthhaatt  tthhee  mmoooodd  yyoouu  cchhoossee  wwaass  aapppprroopprriiaattee  ttoo  yyoouurr  cciirrccuummssttaanncceess..    

TThhiiss  ''eennaabblliinngg''  aalllloowwss  ffoorr  tthhee  nneexxtt  bbaadd  mmoooodd  ttoo  ooccccuurr  ssoooonneerr  aanndd  llaasstt  lloonnggeerr..    NNooww  mmyy  ffrriieenndd,,  yyoouu  

hhaavvee  yyoouurrsseellff  aann  aattttiittuuddee..    AAttttiittuuddeess  aarree  ccuullttiivvaatteedd  oovveerr  ttiimmee  --  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  ffoorr  wwoorrssee..    FFoorr  OOccttoobbeerr  

SSTTUUFFFF  II''dd  lliikkee  ttoo  ccoovveerr  rraannddoomm  tthhoouugghhttss  aanndd  ttiippss  aabboouutt  aattttiittuuddee  bbootthh  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  ccoolllleeccttiivveellyy..    
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II  wwaass  aasskkeedd  bbyy  LLiinnkkeeddIInn  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  ddiissccuussssiioonn  oonn  

eemmppllooyymmeenntt  aanndd  sskkiillll  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ppoosstt--ccoovviidd  1199  wwoorrlldd..    

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  rroollee  ddeeggrreeeess  aanndd  ccrreeddeennttiiaallss  wwiillll  ppllaayy..    II  wwaanntt  ttoo  

eellaabboorraattee  oonn  mmyy  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aass  tthhee  ssppaaccee  aallllooccaatteedd  wwaass  ssmmaallll..    

II  uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  aa  ddeeggrreeee  aanndd//oorr  ccrreeddeennttiiaallss  ((mmiiccrroo  oorr  

ootthheerrwwiissee))  aarree  mmoossttllyy  nneecceessssaarryy  ttoo  eevveenn  ggeett  aa  ffoooott  iinn  tthhee  ddoooorr  

bbuutt  iiff  lloonnggeevviittyy  iiss  tthhee  ggooaall,,  iitt''ss  ggooiinngg  ttoo  bbee  mmoorree  aabboouutt  aattttiittuuddee  

tthhaann  aappttiittuuddee..  WWhhaatt  ccoonncceerrnnss  mmee  mmoorree  tthhaann  ppaannddeemmiiccss  iiss  tthhee  

ccuurrrreenntt  ssoocciiaall  ffaabbrriicc..  WWhhiillsstt  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  tthhee  eeccoonnoommyy  

aarree  bbootthh  ccrriittiiccaall  ttoo  oouurr  ccoolllleeccttiivvee  ffuuttuurreess,,  wwiitthhoouutt  aa  hheeaalltthhyy  

ssoocciiaall  ffaabbrriicc,,  tthhee  rreesstt  iiss  mmoooott..    IItt''ss  tthhee  rreeaassoonn  eemmppiirreess  ccrruummbbllee..    

SSoo,,  lleett''ss  ggeett  ssppeecciiffiicc;;  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  ccoommmmiittmmeenntt,,  

aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy..    

CCoommmmiittmmeenntt  uusseedd  ttoo  bbee  kkiinngg  bbuutt  nnoowwaaddaayyss,,  ppeerrhhaappss  bbyy  vviirrttuuee  

ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonniinngg  oouurr  kkiiddss  ggeett  wwhheenn  tthheeyy''rree  hhaannddeedd  

cceerrttiiffiiccaatteess,,  ttrroopphhiieess  aanndd  rriibbbboonnss  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  

aacchhiieevveemmeenntt,,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ''ccrreeddeennttiiaallss''  hhaass  bbeeeenn  ssoommeewwhhaatt  

ddiilluutteedd..  WWhheenn  eevveerryytthhiinngg  iiss  ssppeecciiaall  --  nnootthhiinngg  iiss..  CCrreeddiibbiilliittyy  nnooww  

ccaann''tt  bbee  aasscceerrttaaiinneedd  ffrroomm  ccrreeddeennttiiaallss  aanndd  tthhee  ggrraammmmaarr  aalloonnee,,  

ssuuggggeessttss  iitt  sshhoouulldd  bbee..    IItt  oonnccee  wwaass..  IItt  ddooeessnn''tt  hheellpp  wwhheenn  rreeaalliittyy  

TTVV  ''eedduuccaatteess''  tthheemm  aass  tthheeyy  ggrrooww  aabboouutt  iinnssttaanntt  ffaammee,,  tthhee  

tthhiinnnneessss  ooff  ''cceelleebbrriittyy''  aanndd  tthhee  mmoorraall  wweeaakknneessss  ooff  tthhee  ffiilltthhyy  

ccoonncceeppttss  tthhaatt  ppaassss  aass  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  tthheessee  ddaayyss..    WWhheenn  tthheeyy''rree  

nnoott  aatt  tthhee  TTVV,,  tthheeyy''rree  aatt  tthhee  ggaammeess''  ccoonnssoollee  oorr  tthheeiirr  ddrreeaaddeedd  

ddeevviicceess..    HHeerree,,  tthheeyy''llll  eexxppeerriieennccee  44KK  ggrraapphhiicc  bbaattttlleeffiieellddss  aanndd  

aaggaaiinn,,  bbee  rreewwaarrddeedd  ffoorr  bbrraavveerryy  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  nnoo  rriisskk..      

MMeeaannwwhhiillee,,  wwee  wwaatteerr  eevveerryytthhiinngg  ddoowwnn  ((lliikkee  ssttaannddaarrddss))  uunnddeerr  

ssoommee  nnaaiivvee  nnoottiioonn  aabboouutt  bbeeiinngg  ppoolliittiiccaallllyy  ccoorrrreecctt..    FFoorr  eexxaammppllee;;  

hhuummaann  rreessoouurrcceess  uusseedd  ttoo  bbee  ''ppeerrssoonnnneell''..  IInn  oouurr  eeffffoorrttss  ttoo  

hhuummaanniizzee  iitt,,  wwee''vvee  ttuurrnneedd  iitt  iinnttoo  aa  mmiinneeffiieelldd  ooff  ccoonnffuusseedd  

pprroottooccoollss  aauutthhoorreedd  bbyy  kkiinnggddoomm  bbuuiillddeerrss  aanndd  uunnpprroodduuccttiivvee  

mmeeddiiaattoorrss..    SSuucchh  nnoonnsseennssee  aaffffeeccttss  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  mmoooodd  ooff  tthhee  

tteeaamm..  TThhee  ccoolllleeccttiivvee  mmoooodd  ooff  yyoouurr  tteeaamm    iiss  yyoouurr  ccuullttuurree..    TThheerree  

yyoouu  hhaavvee  iitt  wwiitthhoouutt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  33  yyeeaarrss  ooff  aa  ssoocciioollooggyy  ddeeggrreeee..        

 

 

TThhee  mmoosstt  ccoommmmoonn  mmeetthhoodd  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  mmoossttllyy  iinnvvoollvveess  

hhiinnddssiigghhtt..    EEvveenn  pprroojjeeccttiioonnss  aarree  bbaasseedd  oonn  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  

pprreevviioouussllyy..    HHiissttoorriiccaall  ttrreennddss,,  mmaarrkkeett  ppeerrffoorrmmaannccee,,  wwhhaatt''ss  hhoott  eettcc  

aarree  aallll  aabboouutt  rreeaaccttiioonn  ttoo  tthhee  ppaasstt..    WWhhaatt''ss  bbeetttteerr  tthhaann  hhiinnddssiigghhtt  ((aanndd  

eennttrreepprreenneeuurrss  kknnooww  tthhiiss))  iiss  ffoorreessiigghhtt..    BBeeiinngg  aa  mmaassssiivvee  ffaann  ooff  

eennttrreepprreenneeuurrss  II  rreeccooggnniissee  tthhaatt  eevveenn  tthheeyy  hhaavvee  tthheeiirr  lliimmiittaattiioonnss..    

MMaannyy  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ppeeooppllee  aanndd  tthheeiirr  ssttaaffff  bbeeccoommee  ttrraannssiieenntt  aass  aa  

rreessuulltt..    TThhee  oonneess  wwhhoo  sshhiinnee  ddoonn''tt  eexxppeerriieennccee  tthhiiss  aass  mmuucchh..    WWhhiillsstt  

tthheeiirr  wwhhoollee  bbuussiinneessss  mmooddeell  iiss  ffoorreessiigghhtt  --  ffuueelllleedd  bbyy  ppaassssiioonn,,  vviissiioonn  

aanndd  ccoouurraaggee,,  tthheeyy  aarree  bblleesssseedd  wwiitthh  iinnssiigghhtt..    WWhhaatteevveerr  tthhee  rraarree  

cchheemmiiccaall  iiss  tthhaatt  ccaauusseess  iinnssiigghhtt,,  iitt  iiss  tthhee  nneecceessssaarryy  ppaacciiffiieerr  ttoo  tthhee  

aannaatthheemmaa  tthhee  eeggoo  ccaann  bbeeccoommee  iiff  uunncchheecckkeedd..    EEggoo  mmyy  ffrriieennddss  iiss  

tthhee  rreeaassoonn  iinnssiigghhtt  iiss  ssttyymmiieedd..    TThhaatt''ss  wwhheerree  ddeenniiaall  ccoommeess  ffrroomm  aanndd  

hhuummiilliittyy  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ccuurree  ddeenniiaall..    AAAA  kknnoowwss  tthhiiss  bbeeccaauussee  tthhee  

ffiirrsstt  sstteepp  ttoo  rreeccoovveerryy  iiss  aaddmmiissssiioonn  tthhaatt  yyoouu  aarree  aann  aallccoohhoolliicc..      NNooww  

lleett''ss  ccoommbbiinnee  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ttwwoo  ppooiinnttss  mmaaddee  iinn  SSTTUUFFFF  ssoo  ffaarr..                                            

                LLOONNGGEEVVIITTYY  AANNDD  AATTTTIITTUUDDEE..  

SSaaffeettyy,,  sseeccuurriittyy,,  rreessppeecctt,,  ooppppoorrttuunniittyy,,  rreeccooggnniittiioonn,,  llooyyaallttyy,,  wweeaalltthh..    

TThheerree  yyoouu  hhaavvee  iitt  mmyy  ffrriieennddss..    77  wwoorrddss  tthhaatt  aarree  aarrgguuaabbllyy  tthhee  mmoosstt  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  aanndd  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  bbuussiinneessss..    TThheeyy  aallll  

rreessuulltt  iinn  LLOONNGGEEVVIITTYY..    TThhrrooww  ddoowwnn  tthhaatt  aanncchhoorr  aanndd  ccrreeaattee  yyoouurr  

rreeppuuttaattiioonn  aass  aa  ddooeerr,,  aa  ccrriittiicc,,  aa  lleeaarrnneerr,,  aa  cchhaalllleennggeerr  ooff  ccoonnvveennttiioonn,,  

aann  eexxaammppllee  sseetttteerr,,  aa  kkeeeeppeerr  ooff  tthhee  ffllaammee  aanndd  ssttaayy  hhuummbbllee  bbyy  

sshhoowwiinngg  ggrraattiittuuddee..    GGrraattiittuuddee  wwiillll  eennssuurree  yyoouurr  AATTTTIITTUUDDEE  rreemmaaiinnss  

ppoossiittiivvee  aanndd  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  eenneerrggyy  tthhaatt  lliigghhttss  tthhee  wwaayy  ffoorr  ootthheerrss..    

SSoo  tthhrrooww  oouutt  tthhaatt  rruullee  bbooookk,,  mmaakkee  ssuurree  yyoouu''rree  hhaavviinngg  ffuunn,,  bbee  

pprrooaaccttiivveellyy  ffrriieennddllyy,,  uunnddeerrssttaanndd  yyoouurr  wwhhyy  bbyy  hhaavviinngg  aa  ppllaann  bbaasseedd  

oonn  aallll  tthhiiss,,  bbee  ddeecceenntt  aanndd  ttaakkee  aa  bbiitt  ooff  aa  cchhaannccee  oonnccee  iinn  aa  wwhhiillee..  

  
"He who has a 

why can bear 

almost any 

how" 

F.  Nietzsche 

purpose - 

planning - goals 

"Train people well 

enough so they can 

leave.  Treat them well 

enough so they won't 

want to" 

R. Branson 

recognition - respect - culture 

"No-one buys 

what you do 

until they buy 

why you do it" 

S. Sinek 

belief - integrity 

" 'If it ain't broke, don't 

fix it',  is the motto of 

the complacent" 

Gen C. Powell 

Vision - Courage - Vigilance 

"If you can dream it - you can do it" 

W Disney.   

Hope - Vision - Passion - Creativity - Fun 
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