
 

 

  

AAfftteerr  bbeeiinngg  iinn  tthhee  ''hhuummaann  nnaattuurree  bbuussiinneessss''  ffoorr  4400  yyeeaarrss  nnooww  --  II''dd  lliikkee  ttoo  ooffffeerr  aa  gglloossssaarryy  ooff  

ddeeffiinniittiioonnss  ttoo  kkeeyy  wwoorrddss  tthhaatt  aarree  iimmppoorrttaanntt  ttoo  oouurr  lliivveess  aanndd  ccaarreeeerrss..    TThheeyy''rree  nnoott  

nneecceessssaarriillyy  lliitteerraall  ddeeffiinniittiioonnss  eeiitthheerr..    TThhaatt''ss  wwaayy  ttoooo  nnaarrrrooww  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmyy  lliikkiinngg..    

SSoo,,  iinn  nnoo  ppaarrttiiccuullaarr  oorrddeerr,,  hheerree  aarree  mmyy  pprraaccttiiccaall  iinntteerrpprreettaattiioonnss  oonn  ssoommee  kkeeyy  wwoorrddss  aanndd  

pphhrraasseess  ((mmaannyy  tthhaatt  wwee  ttaakkee  ffoorr  ggrraanntteedd))  aanndd  hhooww  tthheeyy  iimmppaacctt  lleeaaddeerrss,,  ssaalleess  &&  sseerrvviiccee  

pprrooffeessssiioonnaallss,,  oorr  lliitteerraallllyy  aannyyoonnee  iinn  tthhee  hhuummaann  nnaattuurree  bbuussiinneessss;;  wwhhoo''ss  llooookkiinngg  ffoorr  aann  eeddggee..  

  

DDEELLEEGGAATTIIOONN::    GGrraannttiinngg  ssoommeeoonnee  eellssee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  hhuurrtt  yyoouu  aanndd  ttrruussttiinngg  tthhaatt  tthheeyy  wwoonn''tt..    IItt''ss  aa  bbiitt  lliikkee  lloovvee..      

CCOONNFFIIDDEENNCCEE::    WWhheenn  yyoouurr  pprreeppaarraattiioonn  mmaattcchheess  oorr  eexxcceeeeddss  yyoouurr  wwiillll  ttoo  wwiinn..  AA  bboonnuuss  iiff  yyoouu  ffaaccttoorr  iinn  ffaaiilluurree..  

CCOOCCKKIINNEESSSS::    WWhheenn  yyoouurr  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  sseellff  aawwaarreenneessss  iiss  lleessss  tthhaann  yyoouurr  wwiillll  ttoo  wwiinn..  YYoouu''llll  eexxppeerriieennccee  ffaaiilluurree..  

SSEERRVVIICCEE::    AA  ''bbiillllaabbllee''  ccoommmmooddiittyy  tthhaatt  eeqquuaatteess  ttoo  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  yyoouurr  eexxppeerrttiissee  iiss  ggrreeaatteerr  tthhaann  iittss  ccoosstt..  

SSEERRVVAANNTT::    AA  ddiissppeennssaabbllee  pprroovviiddeerr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhoo  iiss  uussuuaallllyy  nnoott  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  tthhee  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  vvaalluuee,,  

nnoorr  nneecceessssaarriillyy  aa  ccoommppoonneenntt  iinn  tthhee  ppuurrcchhaassee  ddeecciissiioonn..    HHaass  tthhee  kknnoowwlleeddggee  bbuutt  llaacckkss  rreessoollvvee  ttoo  ccoonncclluuddee..  

EEGGOO::  AA  nneecceessssaarryy  bbuutt  vvoollaattiillee  iinnggrreeddiieenntt  tthhaatt;;  aatt  iittss  bbeesstt  oorr  wwoorrsstt,,  mmaakkeess  yyoouu  mmeemmoorraabbllee;;  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee..  

PPRRIIDDEE::    WWhheenn  sseellff  aawwaarreenneessss  ssttaabbiilliisseess  tthhee  eeggoo  ttoo  eennssuurree  bbeeiinngg  rreemmeemmbbeerreedd  hhaappppeennss  ffoorr  tthhee  rriigghhtt  rreeaassoonnss..      

EEXXPPEERRIIEENNCCEE::    TThhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  iittss  aapppplliiccaattiioonn..    TThhee  qquueessttiioonn  iiss;;  eevvoolluuttiioonn  oorr  ssttaaggnnaattiioonn??  

TThhee  aannsswweerr  iiss  ttoo  aaddoopptt  aa  ssttuuddeenntt  mmeennttaalliittyy  rraatthheerr  tthhaann  eevveerr  ttoo  bbeelliieevvee  yyoouu  kknnooww  eennoouugghh..    GGrreeeenn  ==  ggrrooww..  

CCOOMMPPLLAACCEENNCCYY::    TThhee  mmiissttaakkeenn  bbeelliieeff  tthhaatt  yyoouu''vvee  aacchhiieevveedd  eennoouugghh..  OOnnee  sstteepp  aawwaayy  ffrroomm  aappaatthhyy..  RRiippee  ==  rroott..      

RREEPPUUTTAATTIIOONN::    AAss  aa  ccaarr''ss  hheeaaddlliigghhttss  hheerraalldd  iittss  aapppprrooaacchh,,  ssoo  oouurr  rreeppuuttaattiioonn  hheerraallddss  oouurrss..    IItt''ss  ffoorrggeedd  bbyy  tthhee  

cchhooiicceess  yyoouu  mmaakkee  oonn  yyoouurr  wwoorrsstt  ddaayy  mmoorree  tthhaann  oonn  yyoouurr  bbeesstt..    BBeeiinngg  ddeessppeerraattee  aallwwaayyss  cchhaalllleennggeess  iitt..  

CCLLAASSSS::    DDooeess  nnoott  rreeqquuiirree  wweeaalltthh  ((mmaannyy  ffaammoouuss  ppeeooppllee  hhaavvee  eennoorrmmoouuss  wweeaalltthh  bbuutt  lliittttllee  ccllaassss))  aanndd  iiss  tthhee  

uunnssppookkeenn  ddiiggnniiffiieedd  ggrraaccee  tthhaatt  qquuiieett  ccoonnffiiddeennccee  pprroovviiddeess..    TThhee  ffrriinnggee  bbeenneeffiitt  iiss  tthhaatt  iitt  mmaakkeess  yyoouu  

uunnffoorrggeettttaabbllee..    IItt  oovveerrsshhaaddoowwss  kknnoowwlleeddggee  aass  aa  ttooooll  ttoo  bbee  iinniittiiaallllyy  iimmpprreessssiivvee,,  eevveennttuuaallllyy  ppeerrssuuaassiivvee  aanndd  

uullttiimmaatteellyy  aa  rroollee  mmooddeell..    MMoorree  tthhaann  aannyy  ootthheerr  ffaaccttoorr,,  ccllaassss  wwiillll  ddiissttiinngguuiisshh  aann  iinnddiivviidduuaall  ffrroomm  tthhee  mmaaiinnssttrreeaamm  

ttoo  mmuuttuuaall  vvaalluuee..    IItt''ss  ddaammnn  iimmppoorrttaanntt  wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  tthhiiss  ddeeffiinniittiioonn  ccoommmmaannddeedd  nneeaarrllyy  ffiivvee  lliinneess..  

FFAAIILLUURREE::    EEvveerryyoonnee''ss  rriittee  ooff  ppaassssaaggee..    IItt  sshhoouullddnn''tt  bbee  ffeeaarreedd..  RRaatthheerr  iitt''ss  aa  nneecceessssaarryy  rruuddddeerr  oonn  yyoouurr  jjoouurrnneeyy..  

CCOONNSSCCIIEENNCCEE::    TThhee  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  yyoouurr  cchhaarraacctteerr  ccaasshheess  iinn  wwhheenn  yyoouu''rree  tteesstteedd..    TThhee  mmoorree  ddeessppeerraattee  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  tteesstt  aanndd  tthhee  mmoorree  lliinnggeerriinngg  tthhee  aafftteerrmmaatthh  iiff  yyoouurr  cchhaarraacctteerr  ffaaiillss  yyoouu..  

DDIISSCCIIPPLLIINNEE::    YYoouurr  rreecciippee  ffoorr  ssuucccceessss..  AAdddd  55  ppaarrttss  pprraaccttiiccee,,  55  ppaarrttss  ccoonnsscciieennccee..  aa  ttoouucchh  ooff  ccoouurraaggee,,  aa  tthhiicckk  

sskkiinn,,  ssoommee  hhuunnggeerr  ((  ddoonn''tt  oovveerrddoo  tthhiiss))  aa  ddoolllloopp  ooff  sseellff  eesstteeeemm..  aa  llaarrggee  ppiinncchh  ooff  rreessppeecctt  aanndd  aa  ssmmiiddggeeoonn  ooff  

ppeerrssoonnaalliittyy..    SSttiirr  wweellll,,  ddoo  nnoott  aallllooww  ttoo  ssttaanndd  --  sseerrvvee  iitt  wwhhiillee  iitt''ss  hhoott..    AA  ssiiddee  oorrddeerr  ooff  eemmppaatthhyy  iiss  rreeccoommmmeennddeedd..  

FFAAIITTHH::    NNoott  nneecceessssaarriillyy  jjuusstt  aabboouutt  rreelliiggiioonn..    FFaaiitthh  iiss  aa  ""mmiinnddsseett  ooff  cceerrttaaiinnttyy""  wwhhiicchh,,  wwhheenn  eevviiddeenntt  iinn  aannootthheerr,,  

eennccoouurraaggeess  ccoonnffiiddeennccee,,  ggooooddwwiillll  aanndd  rreessppeecctt..    IItt''ss  bbeesstt  ddiissppllaayyeedd  wwiitthh  ddeeeeddss  rraatthheerr  tthhaann  mmeerreellyy  wwiitthh  wwoorrddss  

IINNTTEEGGRRIITTYY::    TThhee  uunnssppookkeenn  ssttaannddaarrdd  ooff  ccoonnssiisstteennccyy  tthhaatt  yyoouurr  ccoonnsscciieennccee  ppllaayyss  iinn  tthhee  wwoorrddss  tthhaatt  yyoouu  cchhoooossee  

ttoo  ssaayy  aanndd  tthhee  aaccttiioonnss  tthhaatt  yyoouu  cchhoooossee  ttoo  ddoo..  AAss  ssttaannddaarrddss  aarree  ccoommpprroommiisseedd,,  ssoo  ttoooo  iiss  iinntteeggrriittyy..    BBeewwaarree  ooff  

tthhoossee  wwhhoo  lloovvee  ttoo  tteellll  yyoouu  aabboouutt  hhooww  mmuucchh  iinntteeggrriittyy  tthheeyy  hhaavvee..      

PPEERRSSOONNAALLIITTYY::    TThhee  ddaaiillyy  cchhooiiccee  yyoouu  mmaakkee  ttoo  ppoorrttrraayy  pprreevviieewwss  ooff  yyoouurr  pprreevvaaiilliinngg  mmoooodd  aanndd  aa  wwiinnddooww  ttoo  

yyoouurr  ccoorree  cchhaarraacctteerr..    TThhee  cchhooiiccee  bbeeccoommeess  hhaabbiittuuaall  aanndd  eevveennttuuaallllyy  ccuullttiivvaatteess  cchhaarraacctteerr;;  ssoo  cchhoooossee  wwiisseellyy..      

KK..PP..II''ss::  TThhee  yyaarrddssttiicckkss  aallllooccaatteedd  ttoo  yyoouurr  oouuttccoommeess  bbyy  ppeeooppllee  wwhhoo''vvee  ssoommeettiimmeess  nneevveerr  ddoonnee  wwhhaatt  yyoouu  ddoo..  

BBEENNCCHHAARRKKSS::    AA  bbiitt  tthhee  ssaammee  aass  KK..PP..II''ss  aanndd  oonnllyy  aa  ccoonncceerrnn  iiff  yyoouu''rree  nnoott  tthhee  bbeenncchhmmaarrkk..    DDoonn''tt  cchhaassee  tthheemm  

bbeeccaauussee  yyoouu  aarree  rreessttrriiccttiinngg  yyoouurr  ppootteennttiiaall  ttoo  wwhhaatt  ssoommeeoonnee  eellssee  hhaass  aallrreeaaddyy  ddoonnee..    BBee  tthheemm  iinnsstteeaadd..  

WWIISSDDOOMM::    TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  uussee  aaccqquuiirreedd  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ddiissppeennssee  aauutthhoorriittyy  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  ffaaccttoorrss  iinn  ffaaiirrnneessss,,  

rreelleevvaannccee  aanndd  uunnccoommpprroommiisseedd  ssttaannddaarrddss..    IItt''ss  aann  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  aaggaaiinnsstt  bbeeiinngg  rreeggaarrddeedd  aass  rreedduunnddaanntt..  
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AAuutthhoorr  JJiimm  CCoolllliinnss  wwrroottee  tthhaatt  ""ggoooodd  iiss  tthhee  eenneemmyy  ooff  ggrreeaatt!!""  NNoo  oonnee  wwiinnss  aa  GGrraanndd  PPrriixx  oonn  ccrruuiissee  

ccoonnttrrooll..    NNoo  oonnee  wwiinnss  aa  VVCC  oorr  aa  PPuurrppllee  HHeeaarrtt  aatt  bboooott  ccaammpp..    NNoobbooddyy  bbrreeaakkss  aa  wwoorrlldd  rreeccoorrdd  oorr  wwiinnss  

OOllyymmppiicc  GGoolldd  wwiitthhoouutt  aa  ddeeggrreeee  ooff  ddiissccoommffoorrtt  aanndd  tthhee  ggrreeaatteerr  tthhee  pprriizzee  oorr  tthhee  mmoorree  aatt  ssttaakkee;;  tthhee  

ggrreeaatteerr  tthhee  ddiissccoommffoorrtt..  SSoo,,  tthhee  rruullee  iiss  ssiimmppllee  --  nnootthhiinngg  ssppeecciiaall  hhaappppeennss  wwhheenn  yyoouu''rree  ccoommffoorrttaabbllee..      


