
 

  

  

  

  

  

SSoommee  ttiimmee  bbaacckk  wwee  hhiijjaacckkeedd  ((oorr  rraatthheerr  tthhee  rreettaaiill  sseeccttoorr  ddiidd))  tthhee  AAmmeerriiccaann  ttrraaddiittiioonn  ooff  HHaalllloowweeeenn..    

TThhee  aavveerraaggee  ppeerrssoonn  ((iinncclluuddiinngg  mmee,,  uunnddeerrssttaannddss  lliittttllee  aabboouutt  iitt  aass  oouurr  ddeeeeppeesstt  iinnttrroossppeeccttiioonn  uussuuaallllyy  

ggooeess  nnoo  ffuurrtthheerr  tthhaann  ''ttrriicckk  oorr  ttrreeaatt..''    IItt''ss  aa  bbiitt  ooff  ggoooodd  ffuunn  aanndd  ddooeess  nnoo  hhaarrmm..      II  tthhiinnkk  tthhoouugghh,,  wwee  

hhiijjaacckkeedd  tthhee  wwrroonngg  ttrraaddiittiioonn..    IItt  sshhoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  TThhaannkkssggiivviinngg..      UUssuuaallllyy  iinn  DDeecceemmbbeerr,,  II  rroouunndd  tthhee  

yyeeaarr  uupp  wwiitthh  aa  ccoollllaaggee  ooff  ssuuggggeessttiioonnss  oorr  ttiippss  ffoorr  ggooaall  sseettttiinngg;;  wwhhiicchh  iiss  ssttiillll  aa  ggrreeaatt  iiddeeaa  bbyy  tthhee  wwaayy..      

22002200  hhaass  bbeeeenn  aa  rreeaall  aadd--lliibb  kkiinndd  ooff  yyeeaarr  aass  wwee''vvee  rriiddddeenn  tthhee  ppeeaakkss  aanndd  bbooggggeedd  ddoowwnn  iinn  tthhee  

ttrroouugghhss  ooff  aann  eeccoonnoommyy  aanndd  ssoocciieettyy  tthhaatt  tthhrreeww  aawwaayy  tthhee  rruullee  bbooookk..    WWee  ggrraabbbbeedd  tthhee  ooppppoorrttuunniittiieess  

tthhaatt  ssccaarrccee  ssttoocckk  ooffffeerreedd  aanndd  ccoommbbaatteedd  tthhee  cchhaalllleennggeess    tthhaatt  aa  ffrriigghhtteenneedd  ccoommmmuunniittyy  pprreesseenntteedd;;  

aanndd  wwee  mmaaddee  iitt..    SSoommee  ooff  uuss  ddiidd..    LLeett''ss  jjuusstt  hhooppee  tthhaatt  tthhee  eeccoonnoommyy  iissnn''tt  eexxppeerriieenncciinngg  aann  ''IInnddiiaann  

ssuummmmeerr''  ooff  ssoorrttss..    TThhee  rreeaall  tteesstt  wwiillll  bbee  aafftteerr  tthhee  dduusstt  sseettttlleess  ssoommeettiimmee  nneexxtt  yyeeaarr..    TThheenn  wwee''llll  kknnooww  

wwhhaatt  ssoorrtt  ooff  aa  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  wwee''vvee  iinnhheerriitteedd..    YYeess,,  bbuussiinneessss  wwaass  nnoo  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  ffaaiinntt  

hheeaarrtteedd..    WWhhaatt  wwaass  ggoooodd  wwaass  tthhaatt  wwhhoo  ddaarreedd  wwoonn..    TThhee  mmeeeekk  ddiiddnn''tt  iinnhheerriitt  tthhee  EEaarrtthh  --  aatt  lleeaasstt  nnoott  

yyeett..    SSoo,,  wwhhaatt  lleessssoonnss  ddiidd  wwee  lleeaarrnn??      HHooww  ddoo  wwee  ssttaayy  ggrroouunnddeedd  wwhheenn  wwee''rree  ffllyyiinngg??    GGRRAATTIITTUUDDEE!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSoo,,  tthhaatt''ss  mmyy  aattttiittuuddee  tthhiiss  ttiimmee  ffoollkkss::  ttoo  bbee  aanndd  rreemmaaiinn  ggrraatteeffuull..    CChhrriissttmmaass  iiss  aa  mmaaggiiccaall  ttiimmee  wwhheenn  

yyoouu''rree  ggrraatteeffuull..    IItt''ss  aa  cchhaannccee  ttoo  rreeiinnvviiggoorraattee  rreellaattiioonnsshhiippss  aass  yyoouu  bbrreeaakk  bbrreeaadd  wwiitthh  ffrriieennddss  aanndd  

lloovveedd  oonneess..    MMyy  ccoonncceerrnn  iiss  tthhaatt  wwee''rree  bbeeccoommiinngg  aa  ssppooiilleedd  bbrraatt  ssoocciieettyy  tthhaatt  iiss  ffoorrggeettttiinngg  tthhee  

lleeggaaccyy  bbeeqquueeaatthheedd  ttoo  uuss  aallll  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  wweenntt  bbeeffoorree  uuss..    TThhee  ggrreeaatteesstt  rreecciipprrooccaattiioonn  wwee  ccaann  

ooffffeerr  ((aafftteerr  tthhee  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  ggrraattiittuuddee))  iiss  ttoo  lliivvee  wweellll,,  bbee  hhaappppyy  aanndd  lleeaavvee  ootthheerrss  bbeetttteerr  tthhaann  

wwee  ffoouunndd  tthheemm..    WWhhaatt  bbeetttteerr  ttiimmee  tthhaann  CCHHRRIISSTTMMAASS  ttiimmee  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  pplleeddggee..    MMyy  wwiisshh  ffoorr  mmyysseellff,,  

yyoouu,,  mmyy  iinndduussttrryy,,  mmyy  ccoouunnttrryy  aanndd  hhuummaanniittyy  iiss  tthhaatt  iinn  22002211  wwee  ppuullll  bbaacckk  ffrroomm  tthhee  bbrriinnkk  aa  bbiitt..    LLeett''ss  

ssppeeaakk  nniicceerr,,  lleeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  nneeww  eevveerryy  ddaayy,,  eexxppeecctt  mmoorree  ffrroomm  tthhee  mmeeddiiaa  iinn  tthhee  wwaayy  ooff  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  aanndd  tthhee  eexxaammpplleess  tthheeyy  sseett..    LLeett''ss  eexxppeecctt  mmoorree  ffrroomm  oouurr  eelleecctteedd  ooffffiicciiaallss,,  bbee  mmoorree  

aawwaarree  aanndd  vviiggiillaanntt,,  sseett  ssttaannddaarrddss  aanndd  rreewwaarrdd  vviiccttoorryy  iinnsstteeaadd  ooff  aatttteennddaannccee  aanndd  hheellpp  oorr  ccoorrrreecctt  

tthhoossee  wwhhoo  ffaaiill..      AAbboovvee  aallll  --  eennjjooyy  tthhee  jjoouurrnneeyy  ffrriieennddss  bbeeccaauussee  wwee  aallll  ffiinniisshh  uupp  iinn  tthhee  ssaammee  ppllaaccee!!  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

NNOO..  112233  DDEECCEEMMBBEERR,,  22002200  
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AA  WWOORRDD  OONN  ""EEGGOO""..    EEggoo  iiss  aann  aabbssoolluutteellyy  eesssseennttiiaall  eelleemmeenntt  iinn  tthhee  ppssyycchhoollooggyy  ooff  aannyy  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  ccoommppeetteess..  

CCoonnssiiddeerr  tthhee  oobbvviioouuss  bbeenneeffiicciiaall  rroollee  tthhaatt  GGRRAATTIITTUUDDEE  ppllaayyss  iinn  tthhiiss..      EEggoo  wwiitthhoouutt  ggrraattiittuuddee  iiss  ccoonnffrroonnttiinngg,,  

uunnpplleeaassaanntt,,  rreeppuullssiivvee  aanndd  sshhoorrtt  lliivveedd..    GGiivviinngg  tthhaannkkss  kkeeeeppss  ccoonnffiiddeennccee  ffrroomm  ttuurrnniinngg  iinnttoo  ccoocckkiinneessss..    EEggoo  

mmaanniiaaccss  wwoouulldd  sseellddoomm  ssaayy  ''tthhaannkk  yyoouu''  ttoo  aann  aaddvveerrssaarryy  --  eessppeecciiaallllyy  oonnee  wwhhoo  mmaayy  bbee  eeqquuaallllyy  rreeppuullssiivvee..    EEggoo  

iinn  tthhiiss  ccaassee  ssiimmppllyy  ffuueellss  pprriimmaattee  ddoommiinnaanntt  bbeehhaavviioouurr  aanndd  ssoommeeoonnee  ggeettss  bbuurrnneedd..    DDrriivveenn  pprrooffeessssiioonnaallss  aarree  

ddrriivveenn  BBYY  eeggoo..    HHeeaalltthhyy  eeggoo  aalllloowwss  tthhiiss  ppeerrssoonn  ttoo  ssaayy  ""tthhaannkk  yyoouu""  ttoo  tthhee  eeggoo  ddrriivveenn  ccoonnttrrooll  ffrreeaakk  tthhaatt  tthheeyy  

nneeeedd  ttoo  ppeerrssuuaaddee..    SSoo,,  II  hheeaarr  yyoouu  aasskk,,  ""wwhhaatt  aarree  tthheeyy  tthhaannkkiinngg  tthheemm  ffoorr??""  TThhee  aannsswweerr  iiss  tthhaatt  eevveenn  yyoouurr  nnaassttiieesstt  

ccuussttoommeerr  iiss  ggiivviinngg  yyoouu  ssoommeetthhiinngg  wwhheenn  tthheeyy  vviissiitt  yyoouurr  bbuussiinneessss  --  aann  ooppppoorrttuunniittyy!!    TThhiiss  iiss  wwoorrtthhyy  ooff  aa  ''tthhaannkk  yyoouu..''  

GGrraattiittuuddee  ddeeffuusseess  ccoonnfflliicctt..    IItt''ss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  bbee  ooffffeennddeedd  bbyy  tthheessee  ttwwoo  wwoorrddss;;  ssoo  iitt''ss  ttaaccttiiccaall  aass  wweellll  aass  ppoolliittee  

TTHHEE  RROOLLEE  GGRRAATTIITTUUDDEE  PPLLAAYYSS  WWIITTHH  DDEEPPRREESSSSIIOONN  &&  AANNXXIIEETTYY..    DDeepprreessssiioonn  iiss  tthhee  rreeaall  ppaannddeemmiicc..    OOnnee  wwaayy  ttoo  

pprreevveenntt  aannxxiieettyy  ffrroomm  ddeeeeppeenniinngg  iinnttoo  ddeepprreessssiioonn  iiss  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  GGRRAATTIITTUUDDEE..      YYoouu  ccaann  eennccoouurraaggee  ggrraattiittuuddee  

iinn  ootthheerrss  wwhhoomm  wwhhoo  yyoouu  tthhiinnkk  mmaayy  bbee  aannxxiioouuss  oorr  ddeepprreesssseedd..    TThhaatt''ss  wwhhyy  SS..WW..OO..TT  aannaallyysseess  tteellll  yyoouu  ttoo  lliisstt  yyoouurr  

ssttrreennggtthhss  ffiirrsstt..    SSoommeettiimmeess  tthhee  ssiimmppllee  aacctt  ooff  ssttoocckkttaakkiinngg  yyoouurr  ssttrreennggtthhss  ccaann  bbee  aa  ssuuffffiicciieenntt  rreemmiinnddeerr  aabboouutt  wwhhaatt  

yyoouu''vvee  ttaakkeenn  ffoorr  ggrraanntteedd  oorr  ffoorrggootttteenn..    TThhiiss  iiss  aallssoo  wwhhyy  tthhee  1122tthh  sstteepp  ffoorr  rreeccoovveerryy  iinn  AAllccoohhoolliiccss  AAnnoonnyymmoouuss  iiss  ttoo  

aassssiisstt  aannootthheerr  aallccoohhoolliicc..    DDuuttyy  ccrreeaatteess  ggrraattiittuuddee  wwhhiicchh  iiss  aa  rreecciipprrooccaall  nnoottiioonn..      TThhee  rreecciipprrooccaattiioonn  iiss  ttoo  ssttaayy  

ssoobbeerr..    AAnnootthheerr  wwaayy  ttoo  mmiinniimmiissee  aannxxiieettyy  iiss,,  ssiimmppllyy  ssttoopp  wwaattcchhiinngg  tthhee  nneewwss..    HHaavvee  yyoouu  nnoottiicceedd  tthhee  ssppiinn  

mmaaiinnssttrreeaamm  mmeeddiiaa  ppuutt  oonn  eevveerryytthhiinngg??    FFeeaarr  ggeettss  yyoouurr  aatttteennttiioonn  aanndd  kkeeeeppss  yyoouu  ttuunneedd  iinn..      FFiinnaallllyy,,  SSTTUUDDYY  

HHIISSTTOORRYY..    WWhheenn  yyoouu  ddoo,,  yyoouu''llll  lleeaarrnn  tthhaatt  ttoo  lliivvee  hheerree  aanndd  nnooww  iiss  lliikkee  wwiinnnniinngg  LLOOTTTTOO  1100  ttiimmeess  iinn  aa  rrooww;;    

ccoonnssiiddeerriinngg  wwhheenn  aanndd  wwhheerree  yyoouu  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  bboorrnn..    RReemmeemmbbeerr  tthhee  MMeell  GGiibbssoonn  ffiillmm  ""BBRRAAVVEEHHEEAARRTT""??    IIff  

yyoouu  wweerree  bboorrnn  iinn  11227700,,  yyoouu  hhaadd  aa  1100%%  cchhaannccee  ooff  ssuurrvviivviinngg  cchhiillddbbiirrtthh..    IIff  yyoouu  ddiiddnn''tt  ssttaarrvvee,,  ccuutt  yyoouurr  ffoooott  aanndd  ggeett  

tteettaannuuss,,  ccoonnttrraacctt  aappppeennddiicciittiiss,,  ttoonnssiilllliittiiss,,  oorr  aa  zziilllliioonn  ootthheerr  ssiimmppllyy  ccuurreedd  ccoonnddiittiioonnss  tthheessee  ddaayyss  --  aanndd  yyoouu  lliivveedd  

uunnttiill  ppuubbeerrttyy,,  tthheeyy''dd  cchhuucckk  yyoouu  aa  ccllaayymmoorree  aanndd  yyoouu''dd  ggeett  hhaacckkeedd  ttoo  ddeeaatthh  iinn  aa  bbaattttllee  wwiitthh  tthhee  ccllaann  oovveerr  tthhee  

hhiillll..    NNoott  aa  cclleeaann  bbuulllleett  ttoo  tthhee  bbrraaiinn..    YYoouu''dd  ddiiee  ooff  ggaannggrreennee  ffrroomm  yyoouurr  wwoouunnddss    oorr,,  oonnccee  yyoouu  eexxhhiibbiitteedd  ffeevveerr  

aanndd  ddeelliirriiuumm,,  tthheeyy  wwoouulldd  bbuurrnn  yyoouu  aalliivvee  tthhiinnkkiinngg  yyoouu  ppoosssseesssseedd..    TThhaatt''ss    IIff  yyoouu  ddiiddnn''tt  ssttaarrvvee  ffiirrsstt..    WWee''rree  tthhee  ffiirrsstt  

eerraa  ttoo  ddiiee  bbeeccaauussee  wwee    eeaatt  ttoooo  mmuucchh  rraatthheerr  tthhaann  nnoott  eennoouugghh..      EEssppeecciiaallllyy  aatt  TTHHAANNKKSSGGIIVVIINNGG  AANNDD  CCHHRRIISSTTMMAASS  !!  

Merry Christmas to You All and Thank You for Being my Friends, Colleagues and Customers 


