
 

  

  

  

  

  

OOnnee  ooff  SSttuuffff''ss  mmoosstt  ccoonnssiisstteenntt  rreeccuurrrriinngg  tthheemmeess  iiss  ''lleeaaddeerrsshhiipp''..    NNoott  mmaannaaggeemmeenntt  --  lleeaaddeerrsshhiipp!!      TThhee  

rreeaassoonn  II''mm  ssoo  ppaassssiioonnaattee  aabboouutt  iitt  iiss  tthhaatt  yyoouu  ddoonn''tt  nneeeedd  aa  ttiittllee  ttoo  bbee  oonnee..      AAllll  yyoouu  nneeeedd  ttoo  ddoo  iiss  ttoo  

sseett  aann  eexxaammppllee..      EEvveenn  tthhee  mmoottiivvee  ttaakkeess  aa  bbaacckk  sseeaatt  ttoo  tthhee  iinnggrreeddiieennttss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  aann  eeffffeeccttiivvee  

lleeaaddeerr..    SSoommee  ooff  hhiissttoorryy''ss  mmoosstt  hhoorrrriibbllee  ppeeooppllee  wweerree  eeffffeeccttiivvee  lleeaaddeerrss..    WWee  ccoouulldd  aallll  nnaammee  pplleennttyy  

ooffff  tthhee  ttooppss  ooff  oouurr  hheeaaddss..    SSoo,,  lleett''ss  aassssuummee  tthhee  mmoottiivvee  iiss  nnoobbllee;;  eexxcceelllleennccee,,  bbeenneevvoolleennccee,,  

ddeecceennccyy,,  pprroossppeerriittyy,,  eevvoolluuttiioonn,,  eennrriicchhmmeenntt,,  ggoooodd    rreeppuuttaattiioonn,,  llooyyaallttyy  eettcc..      HHiissttoorryy  ccaann  bbee  aa  ggrreeaatt  

tteeaacchheerr..    TTooddaayy''ss  eevveennttss  aarree  ttoommoorrrrooww''ss  hhiissttoorryy  aanndd  iitt  nnooww  mmoovveess  aatt  lliigghhtt  ssppeeeedd..      TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  

tthhee  lleessssoonnss  wwee  nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn,,  nneeeedd  ttoo  bbee  eexxppeeddiieenntt  aanndd  ooff  iimmmmeeddiiaattee  aaddvvaannttaaggee  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ppeerrppeettuuaattee  tthhee  eevveennttss  tthhaatt  bbeenneeffiitt  uuss  aanndd  iinntteerrrruupptt  tthhee  eevveennttss  tthhaatt  hhaarrmm  uuss..    WWhhaatt  tthheenn  ccaann  wwee  

lleeaarrnn  ffrroomm  ccuurrrreenntt  eevveennttss  aabboouutt  lleeaaddeerrsshhiipp  ((oorr  tthhee  llaacckk  tthheerreeooff))  aanndd  ooff  tthhee  ffaaccttoorrss  rreeqquuiirreedd  ttoo  

mmiinniimmiissee  tthhee  hhaarrmm  aanndd  mmaaxxiimmiissee  tthhee  bbeenneeffiitt..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhaatt  ppoolliittiicciiaannss  aarree  ''ppuubblliicc  

sseerrvvaannttss'',,  tthheeyy  ccoonnttrrooll  oouurr  lliivveess  aanndd  lliivveelliihhooooddss..    TThheerreeffoorree,,  lleett''ss  ssttaarrtt  aanndd  ffiinniisshh  wwiitthh  tthheemm..    AA  

sseeccuullaarr  aapppprrooaacchh  iiss  tthhee  oonnllyy  aapppprrooaacchh..    NNoo  ppoolliittiiccaall  aaggeennddaa  hheerree  --  mmeerreellyy  oobbsseerrvvaattiioonnss  aanndd  

hhooppeeffuullllyy,,  oonneess  tthhaatt  wwee  ccaann  iiddeennttiiffyy  wwiitthh,,  eevvaalluuaattee  aanndd  ffiinnddiinngg  tthheemm  wwoorrtthhyy,,  sseeeekk  ttoo  eemmuullaattee..        
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SSTTUUFFFF  

TTRRAANNSSPPAARREENNCCYY  

CCoonnffuusseedd  mmiinnddss  uussuuaallllyy  ssaayy,,  ""nnoo""..    TThhaatt''ss  wwhhyy  ccuussttoommeerrss  ssaayy,,  ""II  wwaanntt  ttoo  

tthhiinnkk  aabboouutt  iitt""  oorr  ppaattiieennttss  tteellll  tthheeiirr  ddooccttoorrss,,  ""II''mm  ggeettttiinngg  aa  sseeccoonndd  

ooppiinniioonn""..    NNoobbooddyy  lliikkeess  ffiinnee  pprriinntt..    TThhee  gguutt  iinnssttiinncctt  kkiicckkss  iinn    aanndd  ccaauuttiioonn  

ttaakkeess  pprreecceeddeennccee..    FFeeaarrffuull  mmiinnddss  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  uussuuaallllyy  ssaayy  ""yyeess..""    

WWhhiillsstt  tthhiiss  iiss  aann  eeaassyy  ttrruutthh,,  iitt''ss  nnoott  aa  ssiimmppllee  ttrruutthh  bbeeccaauussee  tthheerree  wwaass  nnoo  

bbaallaannccee  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  ccrriitteerriiaa..      CCrroowwddss  ttuurrnn  ttoo  mmoobbss  tthhaannkkss  ttoo  ffeeaarr  

aanndd  ccoonnffuussiioonn..  GGoooodd  lleeaaddeerrss  pprreevveenntt  tthhiiss  tthhrroouugghh  ttrraannssppaarreennccyy..  WWhheenn  

iitt''ss  uunnaavvooiiddaabbllee,,  tthheeyy  hhaarrnneessss  iitt  ffoorr  rreevvoolluuttiioonn  aass  MMaannddeellaa,,  MMLLKK  JJrr  aanndd  

GGhhaannddii  ddiidd..    TTrraannssppaarreennccyy  iiss  aann  iinncclluussiivveenneessss  tthhaatt  eeaasseess  mmiinnddss  aanndd  

qquueellllss  eeggooss..    CCoonnssiiddeerr  hhooww  ppoolliittiicciiaannss  iimmpplleemmeenntt  uunnppooppuullaarr  

mmaannddaatteess..    PPoolliittiiccaall  ''ssppiinn''  iiss  mmoossttllyy  ddoouubblleettaallkk  aanndd  ccoonnffuusseess  ppeeooppllee..      

TTrruusstt  iiss  lloosstt  aanndd  ddiivveerrssiittyy  ((aa  ggoooodd  tthhiinngg))    bbeeccoommeess  ddiivviissiioonn..    FFeeaarr  iiss  aa  

ttooooll  ttrraaddiittiioonnaallllyy  uusseedd  ttoo  ggaarrnneerr  ccoonnttrrooll..    TThhee  ''mmyy  wwaayy  oorr  tthhee  hhiigghhwwaayy''  

aapppprrooaacchh  iiss  oonnllyy  aa  sshhoorrtt  tteerrmm  ssoolluuttiioonn..    IItt  ffoosstteerrss  tthhee  eemmeerrggeennccee  ooff  

cclliiqquueess  aanndd  iinn  tthhoossee  cclliiqquueess,,  lleeaaddeerrss  eemmeerrggee  wwhhoo  eennggiinneeeerr  rreevvoolltt..    WWee  

sseeee  iitt  iinn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee  aallll  tthhee  ttiimmee..    CClleeaarr  aarrttiiccuullaattiioonn  ooff  iinntteennttiioonn  

rreelliieess  oonn  ooppeenn  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwhheerree  AALLLL  ssiiddeess  ooff  aa  ssiittuuaattiioonn  hhaavvee  

EEQQUUAALL  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ssttaattee  tthheeiirr  ccaassee..    TThhiiss  rreessuullttss  iinn  iinnffoorrmmeedd  

ddeecciissiioonnss..    TThhee  ggoooodd  ooff  tthhee  mmaannyy  nneeeeddss  ttoo  oouuttwweeiigghh  tthhee  ggoooodd  ooff  tthhee  

ffeeww  aatt  nnaattiioonnaall,,  ccoorrppoorraattee,,  ccoommmmuunniittyy  aanndd  ffaammiillyy  lleevveell..    EEqquuaalliittyy  rriigghhtt  

tthheerree  ffoollkkss..    EEvveenn  tthhee  bbeesstt  ddeemmooccrraacciieess  mmeeaann  tthheerree  wwiillll  bbee  mmiinnoorriittiieess  

wwhhoo  ooppppoossee..    LLeeaaddeerrss  mmiinniimmiissee  tthhee  hhaarrmm  wwhheenn  tthheeyy''rree  ccoonnssiisstteenntt..      

AACCCCOOUUNNTTAABBIILLIITTYY  TThhee  tteesstt  ooff  aannyy  llaaww,,  rruullee  oorr  ddiisscciipplliinnee  iiss  iinn  tthhiiss  ssiimmppllee  ((bbuutt  nnoott  eeaassyy))  qquueessttiioonn;;  wwhhaatt  aarree  tthhee  

ccoonnsseeqquueenncceess  wwhheenn  iitt''ss    bbrrookkeenn??    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ccoonnsseeqquueenncceess,,  iiss  tthheerree  aannyy  ppooiinntt  ttoo  hhaavviinngg  rruulleess??      TThhiiss  

bbrriinnggss  ttrraannssppaarreennccyy,,  ccoonnssiisstteennccyy  aanndd  ssttaannddaarrddss  ttoo  tthhee  ffoorreeffrroonntt  ooff  rreelleevvaannccee  ttoo  aann  eeffffeeccttiivvee  lleeaaddeerrsshhiipp  

mmooddeell..    AA  mmooddeell  tthhaatt  wwee  ddeessppeerraatteellyy  nneeeedd  ffeeddeerraallllyy,,  iinn  oouurr  ccoorrppoorraattiioonnss,,  ccoommmmuunniittiieess,,  aanndd  ffaammiilliieess;;  rriigghhtt  

nnooww!!    TThheessee  tthhiinnggss  aarree  CCOOMMPPOONNEENNTTSS  TTOO  SSOOCCIIEETTYY..    WWee''vvee  sseeeenn  tthhee  UUSS  SSuupprreemmee  ccoouurrtt  aanndd  oouurr  CCoonnssttiittuuttiioonn  

iiggnnoorreedd..    OOuurr  jjuuddiicciiaarryy  aanndd  ppaarroollee  bbooaarrddss  ffaaiill  ssoo  oofftteenn..    WWee  sseeee  ccoorrppoorraattee  ggrreeeedd  aanndd  iinnccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  ttaaxx  

llaawwss,,  wweellffaarree  tthhaatt  ddiissccrriimmiinnaatteess  aanndd  aallll  uunnddeerr  tthhee  bbaannnneerr  ooff  ggoooodd  iinntteennttiioonnss..    WWee  kknnooww  wwhhaatt  tthhee  rrooaadd  ttoo  hheellll  

iiss  ppaavveedd  wwiitthh,,  ddoonn''tt  wwee??      AAggaaiinn,,  mmaannaaggeemmeenntt  iiss  mmoorree  aabboouutt  eeffffiicciieennccyy  wwhhiicchh  mmaayy  ooccccuurr  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  

ttrraannssppaarreennccyy  ((ddoo  aass  II  ssaayy))  bbuutt  lleeaaddeerrsshhiipp  iiss  aabboouutt  eeffffeeccttiivveenneessss..    TThhiiss    iiss  wwhhyy  eexxaammpplleess  sseett  bbyy  tthhee  rraannkk  aanndd  

ffiillee  ddoo  mmoorree  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ccuullttuurree  aanndd  lloonnggeevviittyy  ooff  aannyy  ggrroouupp  tthhaatt  sshhaarreess  aa  uunniiffiieedd  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  

tthhaann  mmeerree  ppoolliiccyy  eennffoorrcceedd  bbyy  mmaannaaggeerrss  ddooeess..      TThhee  ggrreeaatt  nneewwss  iiss  tthhaatt  ggrreeaatt  mmaannaaggeerrss  aarree  uussuuaallllyy  ggrreeaatt  

lleeaaddeerrss  ffiirrsstt..      TThhee  ffiirrsstt  tthhiinngg  tthheeyy  ddiidd  wwaass  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  ffoollllooww..    TThheeyy  cchhaalllleennggeedd  aauutthhoorriittyy  wwhheenn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  

llaaww  oorr  rruullee  wwaassnn''tt  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  lleetttteerr..          AAnnyy  ooff  uuss  ccaann  bbee  bbootthh..    II  rreemmiinndd  yyoouu  aallll  ooff  mmyy  ''eexxcceelllleennccee  

mmooddeell''  aatt  tthhiiss  ttiimmee..    SSiimmppllee  bbuutt  nneevveerr  eeaassyy..      FFiinnaall  tthhoouugghhtt  ffrroomm  mmyy  ggoooodd  ffrriieenndd  wwhhoo  iiss  aann  aammaazziinngg  lleeaaddeerr  

aanndd  wwhhoo  ttyyppiiffiieess  tthhee  ffoouurr  ccoommppoonneennttss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  mmeennttiioonneedd  hheerree  ttooddaayy..      SSccoottttyy  PPaaggee;;  ffaammiillyy  mmaann,,  

bbuussiinneessssmmaann,,  eennttrreepprreenneeuurr  aanndd  aatthhlleettee  wwhhoo  rreemmiinnddeedd  mmee  aabboouutt  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  lliiffee..      TToo  tthhee  rreesstt  ooff  mmyy  

ffrriieennddss  rreeaaddiinngg  tthhiiss  --  ddoo  NNOOTT  hheessiittaattee  ttoo  ccaallll  oorr  wwrriittee  iiff  yyoouu  oorr  aannyyoonnee  yyoouu  ccaarree  aabboouutt,,  nneeeeddss  aa  hhaanndd  OOKK!!  

  

SSTTAANNDDAARRDDSS  

SSiimmppllee  bbuutt  nneevveerr  eeaassyy  bbeeccaauussee  ddiisscciipplliinnee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  ssttaannddaarrddss..    DDooiinngg  wwhhaatt''ss    ccoonnvveenniieenntt  oorr  iinn  yyoouurr  oowwnn  

bbeesstt  iinntteerreessttss,,  nneeggaatteess  tthhee  vveerryy  ccoonncceepptt,,  iiff  nnoott  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  

lleeaaddeerrsshhiipp..    TThhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  tteesstt  ssttaannddaarrddss  iiss  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  

CCOONNSSIISSTTEENNCCYY  

BBoosssseess,,  mmaannaaggeerrss,,  PPrreemmiieerrss,,  PPrreessiiddeennttss  eettcc,,  wwhhoo''rree  ttaallkkiinngg  oonnee  

wwaayy  wwhhiillee  wwaallkkiinngg  aannootthheerr,,  oorr  ttrreeaattiinngg  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ppeeooppllee  

tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  lleeaaddiinngg,,  ddiiffffeerreennttllyy  ttoo  ootthheerr  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  

ppeeooppllee  tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  lleeaaddiinngg;;  aarree  ddoooommeedd..      WWee''vvee  sseeeenn  

ppoolliittiiccaall  lleeaaddeerrss  bbeeccoommiinngg  uunngglluueedd  rreecceennttllyy  dduuee  ttoo  

iinnccoonnssiisstteennccyy..    IInn  tthhee  wwoorrkkppllaaccee,,  ffaavvoouurriittiissmm,,  pprreejjuuddiiccee  oorr  

nneeppoottiissmm  ccrreeaatteess  ddiivviissiioonn..    DDiivviissiioonn  iiss  hhoorrrriibbllee  bbeeccaauussee  iitt  

sseeppaarraatteess  aanndd  ddiilluutteess  rreessoouurrcceess  tthhaatt,,  uunniiffiieedd,,  ccrreeaattee  ffaannttaassttiicc  

mmoommeennttuumm..    SSuuddddeennllyy,,  tthhee  ffooccuuss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  

ggrroowwtthh,,  pprroossppeerriittyy  aanndd  pprrooffiitt,,  aarree  ddeeppllooyyeedd  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  

rreemmaaiinn  aabboovvee  wwaatteerr..      TThhiiss  ccrreeaatteess  ssttaaggnnaattiioonn  aanndd  rruuiinnss  mmoorraallee..      

TToouugghh  lleeaaddeerrss  aarree  ffaaiirr  lleeaaddeerrss  OONNLLYY  wwhheenn  tthheeyy''rree  ccoonnssiisstteennttllyy  

ttoouugghh..    WWiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  aa  ttiittllee,,  bbee  ttoouugghheesstt  oonn  yyoouurrsseellff..      OOtthheerrss  

sseeee  tthhiiss  aanndd  rreeccooggnniissee  ccoonnssiisstteennccyy..    TThhiiss  iiss  tthhee  eexxaammppllee  tthhaatt,,  

wwhheenn  wwiittnneesssseedd,,  ccrreeaatteess  oobbeeddiieennccee  ttoo  aanndd  eemmuullaattiioonn  ooff  tthhee  

lleeaaddeerr..  EEvveenn  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  AANNYY  aauutthhoorriittyy,,  yyoouu''llll  bbee  sseeeenn  aass  

aauutthheennttiicc..    AAuutthheennttiicciittyy  rreeqquuiirreess  aann  aaddhheerreennccee  ttoo  ssttaannddaarrddss..  

THANKS THIS MONTH TO SCOTTY PAIGE & BEST WISHES TO MARK & MARGARET HUSTON - WHAT A LEGACY! 


