
 

  

  

  

  

  

LLooookkiinngg  aahheeaadd,,  wwhhaatt  ddoo  II  sseeee??    UUnncceerrttaaiinnttyy..    SSoo,,  wwhheenn  aannyyoonnee  ppeerrcceeiivveess  uunncceerrttaaiinnttyy,,  tthheerree  aarree  

sseevveerraall  wwaayyss  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  iitt..    UUnncceerrttaaiinnttyy  ccoonnjjuurreess  ffeeeelliinnggss  tthhaatt  aarree  nneeggaattiivvee  bbeeccaauussee  wwee  aallll  lloovvee  

oouurr  ccoommffoorrtt  zzoonneess  aanndd  uunncceerrttaaiinnttiieess  ddoonn''tt  gguuaarraanntteeee  tthheemm..    TTrruuee  cchhaammppiioonnss  tthhoouugghh,,  hhaattee  ccoommffoorrtt  

zzoonneess  bbeeccaauussee  ccoommffoorrtt  zzoonneess  llaacckk  eexxcciitteemmeenntt..    TThheeyy  llaacckk  tthhee  aaddrreennaalliinnee  tthhaatt  ccoommeess  wwiitthh  

cchhaalllleennggiinngg  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  tthheeyy''rree  bbrreeeeddiinngg  ggrroouunnddss  ffoorr  rreeggrreett..    CChhaammppiioonnss  aarree  wwiilllliinngg  ttoo  eenndduurree  

ddiissccoommffoorrtt,,  ppaaiinn,,  bblloooodd  sswweeaatt  aanndd  tteeaarrss,,  aanndd  aa  hhoosstt  ooff  ddaannggeerrss  bbeeccaauussee  tthhee  ttrriiuummpphh  oovveerr  

uunncceerrttaaiinnttyy  ffaarr  oouuttwweeiigghhss  tthhee  rriisskkss  ooff  ppaassssaaggee  tthhrroouugghh  iitt..    TThhee  ffrriinnggee  bbeenneeffiittss  aarree  eennjjooyyeedd  aafftteerr  tthhee  

vviiccttoorryy  aanndd  tthheeyy  iinncclluuddee  nneeww  kknnoowwlleeddggee,,  rreeppuuttaattiioonn,,  tthhee  ffuullffiillmmeenntt  ooff  ppootteennttiiaall,,  ssttaattuuss  tthhaatt  iiss  

eeaarrnneedd  aanndd  ggeennuuiinnee  rreessppeecctt..      SSoo,,  wwhhaatt  mmaakkeess  aa  ttrruuee  cchhaammppiioonn??    OOvveerr  tthhee  nneexxtt  yyeeaarr,,  II''mm  ggooiinngg  ttoo  

ddeeddiiccaattee  rraannddoomm  iissssuueess  ooff  SSTTUUFFFF  ttoo  iiddeennttiiffyyiinngg  tthheessee  ttrraaiittss  iinn  rreeaall  ppeeooppllee  tthhaatt  wwoorrkk  iinn  eennvviirroonnmmeennttss  

yyoouu  ccaann  iiddeennttiiffyy  wwiitthh..    II''llll  ccaallll  tthheemm  ""PPRROOFFIILLEESS  IINN  EEXXCCEELLLLEENNCCEE..""    TThhee  OOccttoobbeerr  eeddiittiioonn  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt..    

TThhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhiiss  eeddiittiioonn  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhee  iinnggrreeddiieennttss  tthhaatt  II''vvee  sseeeenn  tthhaatt  tthheessee  aammaazziinngg  ppeeooppllee  

hhaavvee  iinn  ccoommmmoonn  aanndd  ccoonnttiinnuuaallllyy  ttaapp  iinnttoo..      TThhee  oovveerrwwhheellmmiinngg  qquuaalliittyy  hhoowweevveerr  tthhaatt  tthheeyy  aallll  sshhaarree  

iiss  LLEEAADDEERRSSHHIIPP..    LLeeaaddeerrsshhiipp;;    tthhaatt  eelluussiivvee  qquuaalliittyy  tthhaatt  rreeqquuiirreess  nnoo  ttiittllee  oorr  ssttaattuuss  bbeeyyoonndd  tthhee  oonneess  tthhaatt  

lleeaaddeerrss  ccrreeaattee  aafftteerr  tthhee  ffaacctt,,  bbyy    vviirrttuuee  ooff  tthhee  eexxaammpplleess  tthheeyy  sseett  aanndd  tthhee  iinnfflluueennccee  tthheeyy  iinnssppiirree..  

  
AA  QQUUIICCKK  WWOORRDD  OONN  MMEETTHHOODD::      II''llll  bbee  iinntteerrvviieewwiinngg  eeaacchh  ppeerrssoonn  ((SSkkyyppee,,  ZZoooomm  oorr  pphhoonnee))  aanndd  ddiissttiilllliinngg  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  

ddiissccuussssiioonn  iinnttoo  tthhiiss  oonnee  ppaaggee  ffoorrmmaatt..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ddiissccuussssiioonn  wwiillll  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  llooaaddeedd  oonnttoo  YYoouuTTuubbee  aanndd  tthhee  lliinnkk  

pprroovviiddeedd  ffoorr  yyoouu..    TThhaatt  wwaayy,,  iiff  tthhee  eesssseennccee  ooff  tthhee  ddiissccuussssiioonn  aappppeeaallss,,  yyoouu''llll  ggeett  tthhee  sshhoorrtt  vveerrssiioonn  hheerree  bbuutt  bbee  aabbllee  ttoo  hheeaarr  

tthhee  ffuullll  ssttoorryy  eellsseewwhheerree  aatt  aa  ccoonnvveenniieenntt  ttiimmee..      SSoo  ffoorr  tthhee  bbaallaannccee  ooff  tthhiiss  bbuulllleettiinn,,  lleett''ss  eexxaammiinnee  tthhee  eelleemmeennttss  ttoo  llooookk  ffoorr..      
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SSTTAANNDDAARRDDSS::      TThhiiss  oonnee  aanndd  tthhee  nneexxtt  oonnee  aarree  ssoorrtt  ooff  

nnoonn--  iiddeennttiiccaall  ttwwiinnss..    SSoo  ssiimmiillaarr  aanndd  ssoo  rreelliiaanntt  oonn  oonnee  

aannootthheerr  tthhaatt  nneeiitthheerr  iiss  ccoommpplleettee  wwiitthhoouutt  tthhee  ootthheerr..      

TThheeiirr  ccoo--eexxiisstteennccee  rreelliieess  oonn  tthhee  aaddhheerreennccee  ttoo  aa  

ppllaannnneedd  rreeggiimmeenn  ooff  rruulleess  aanndd  bbeehhaavviioouurrss  tthhaatt  aarree  

110000%%  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  ssoommee  vviissiioonn  oorr  ppllaann..      IItt''ss  

iinnccrreeddiibbllee  hhooww  mmaannyy  cchhaammppiioonnss  ccoommmmeennccee  ffrroomm  

hhuummbbllee  bbeeggiinnnniinnggss..      II  tthhiinnkk  tthhiiss  pprreevveennttss  tthheemm  ffrroomm  

ttaakkiinngg  tthhiinnggss  ffoorr  ggrraanntteedd..    AAss  tthhee  oolldd  ssoonngg  ggooeess,,  ""yyoouu  

ddoonn''tt  kknnooww  wwhhaatt  yyoouu''vvee  ggoott  ''ttiill  iitt''ss  ggoonnee""  iiss  aa  

sseennttiimmeenntt  tthheeyy  sseellddoomm  eexxppeerriieennccee  bbeeccaauussee  tthheeyy  

rreemmeemmbbeerr  wwhhaatt  lliiffee  wwaass  lliikkee  wwiitthhoouutt  iitt..      

RReemmeemmbbeerriinngg  aanndd  bbeeiinngg  ggrraatteeffuull  iiss  tthhee  rreeaassoonn  

cchhaammppiioonnss  wwiillll  aaddvviissee  uuss  ttoo  ""nneevveerr  ffoorrggeett  wwhheerree  yyoouu  

ccaammee  ffrroomm..""    GGrreeaatt  lleeaaddeerrss  ffoolllloowweedd  ffiirrsstt  

DDIISSCCIIPPLLIINNEE::    IIff  ""ssttaannddaarrddss""  iiss  tthhee  ttwwiinn  tthhaatt  pprreeaacchheess,,  

""ddiisscciipplliinnee""  iiss  tthhee  ttwwiinn  tthhaatt  pprraaccttiicceess..    TThhiiss  oonnee  aassssuurreess  

tthhaatt  tthhee  ssttaannddaarrddss  pprreeaacchheedd  ggoo  ddeeeeppeerr  tthhaann  tthhee  

ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonn,,  ppeerrssoonnaalliittyy  oorr  vveenneeeerr..    TThheerree  iiss  

nnootthhiinngg  ssuuppeerrffiicciiaall  aabboouutt  ddiisscciipplliinnee..  TThhiiss  iiss  aallll  aabboouutt  

cchhaarraacctteerr..      HHaavvee  yyoouu  nnoottiicceedd  tthhaatt  tthhee  mmoorree  ddiirree  

tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  ffaaiilluurree  aarree  ttoo  aannyy  ccoommppeettiinngg  

ppeerrssoonn  oorr  ggrroouupp,,  tthhee  mmoorree  rriiggoorroouuss  tthhee  ttrraaiinniinngg  iiss??  

TThhee  mmiilliittaarryy  aanndd  eelliittee  ssppoorrtt  ccoommee  ttoo  mmiinndd..      MMaannttrraass  

lliikkee,,  ""tthhee  mmoorree  yyoouu  sswweeaatt  iinn  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  lleessss  yyoouu  

bblleeeedd  iinn  bbaattttllee""  aanndd  ""hhooww  yyoouu  ddoo  aannyytthhiinngg  bbeeccoommeess  

hhooww  yyoouu  ddoo  eevveerryytthhiinngg""  rreessoonnaattee  wwiitthh  mmee..    TThheessee  

eelliitteess  ddoonn''tt  ccoommppaarree  tthheemmsseellvveess  ttoo  aannyyoonnee  oorr  

aannyytthhiinngg  ootthheerr  tthhaann  tthheeiirr  llaasstt  ppeerrffoorrmmaannccee..    

CCoommppaarriinngg  ttoo  ootthheerrss  iiss  lleefftt  ttoo  tthhee  rruunnnneerrss  uupp..        

HHUUMMIILLIITTYY::    ..    TThhiiss  mmaayy  vveerryy  wweellll  bbee  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo..      WWhhaatt  aa  sshhaammee  

tthhaatt  ''hhuummiilliiaattiioonn''  iiss  ggrraammmmaattiiccaallllyy  rreellaatteedd  ttoo  ''hhuummiilliittyy''  

bbeeccaauussee  ssoommee  ooff  tthhee  ssttrroonnggeesstt  aanndd  mmoosstt  iinnfflluueennttiiaall  

ppeeooppllee  iinn  hhiissttoorryy  wweerree  hhuummbbllee..    TThheeiirr  eenneemmiieess  ttrriieedd  

ttoo  hhuummiilliiaattee  tthheemm  bbuutt  iirroonniiccaallllyy,,  tthheeiirr  hhuummiilliittyy  mmaaddee  

tthhaatt  iimmppoossssiibbllee..  IItt''ss  ttaakkeess  ccoouurraaggee  ttoo  rreemmaaiinn  hhuummbbllee  

iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy;;  eessppeecciiaallllyy  aass  cchhaammppiioonnss''  

iinnfflluueennccee  oorr  ppoowweerr  ggrroowwss..      HHuummiilliittyy  iiss  aa  kkiinndd  ooff  sseellff  

aawwaarreenneessss  tthhaatt  pprreevveennttss  pprriiddee  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  

aarrrrooggaannccee  aanndd  ssoocciieettaall  lleeaaddeerrss  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  

ddiiccttaattoorrss  oorr  bboosssseess  ffrroomm  bbeeccoommiinngg  ttyyrraannttss..    TThhee  oonnllyy  

ppeeooppllee  hhuummiilliiaatteedd  aarree  tthhoossee  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  uunnddeerrssttaanndd..  

VVIISSIIOONN::    ..    EEvveenn  aa  FFeerrrraarrii  nneeeeddss  hheeaaddlliigghhttss  aatt  nniigghhtt  

oonn  tthhaatt  wwiinnddiinngg  ccoouunnttrryy  rrooaadd..    WWiitthhoouutt  vviissiioonn  oorr  ''aa  

vviissiioonn'',,  aallll  tthhee  ddiisscciipplliinnee,,  hhuummiilliittyy,,  ssttaannddaarrddss  aanndd  

tthhrrooww  iinn  eenneerrggyy  iinn  tthhee  wwoorrlldd;;  wwiillll  bbee  wwaasstteedd..      TThhee  

gguurruuss  aallll  pprreeaacchh  ggooaall  sseettttiinngg  ffoorr  aa  rreeaassoonn  aanndd  mmyy  

ffaavvoouurriittee  cchhaammppiioonn  WWaalltt  DDiissnneeyy  ssuummmmeedd  iitt  uupp  

ppeerrffeeccttllyy  wwhheenn  hhee  ssaaiidd,,  ""IIff  yyoouu  ccaann  ddrreeaamm  iitt,,  yyoouu  

ccaann  ddoo  iitt..""    CChhaammppiioonnss  sseeeemm  ttoo  kknnooww  wwhheerree  tthheeyy  

ssttaanndd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthheeiirr  vviissiioonn  --  ppaarrttiiccuullaarrllyy  iinn  

uunncceerrttaaiinn  ttiimmeess  aanndd  mmaarrkkeettss..      TThhiiss  ssaavveess  ttiimmee  aanndd  

rreessoouurrcceess  bbyy  ddiivveerrttiinngg  bbootthh    ttoowwaarrddss  tthhee  vviissiioonn..      TThhee  

ffrriinnggee  bbeenneeffiitt  tthhaatt  iiss  eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthheeiirr  tteeaammss  iiss  

hhiigghh  mmoorraallee  aanndd  tthhee  hhiinntt  iiss  iinn  tthhee  iimmaaggee..    IItt''ss  sshhaarreedd!!  
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Massive thanks this month to Will Burns, Michael Kang, Paul Bridge, Peter Stead, Derek Hoy, 

John Doolan, Chris Hughes, James Malone &  Maria Vincent (welcome to God's country Maria) 
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