
 

 

  

LLiikkee  eevveerryytthhiinngg  iinn  tthhee  uunniivveerrssee,,  tthhee  eebbbb  aanndd  ffllooww  ooff  lliiffee  iiss  ccyycclliiccaall..    TThhee  mmoommeennttuumm  tthhaatt  ssuucccceessss  ccaauusseess  iiss  

ttoooo..    IInn  tthhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  sseeaassoonn,,  hheerree  iiss  yyoouurr  ggooaall  sseettttiinngg  rreeaaddyy--rreecckkoonneerr..      KKeeyy  ttoo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DDEECCEEMMBBEERR  22001166  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

A STRATEGIC 

PARTNERSHIP 

ggaaiinniinngg  ffrroomm  tthhiiss  iiss  tthhee  FFOOCCUUSS  tthhaatt  iitt  pprroovviiddeess  ttoo  yyoouurr  ddaaiillyy  eennddeeaavvoouurrss..    WWhhaatt  

ffoolllloowwss  iiss  aa  ffeeww  wwoorrddss  oonn  eeaacchh  ssttaaggee  ooff  tthhee  ccyyccllee  aabboouutt  wwhhaatt  yyoouu  ccaann  ddoo  tthhaatt  

aaccttuuaallllyy  ccrreeaatteess  rreeaall  ttiimmee  mmeeaassuurraabbllee  rreessuullttss..    TThhee  rreeaassoonn  iitt''ss  ccoommppaarraattiivveellyy  

eeaassyy  iiss  bbeeccaauussee  oonnccee  yyoouu  ccoonnsscciioouussllyy  aacckknnoowwlleeddggee  yyoouurr  pprreesseenntt  rreeaalliittyy  

oobbjjeeccttiivveellyy,,  eeaacchh  ""iioonn""  aaffffeeccttss  tthhee  nneexxtt  aanndd  tthhee  ccyyccllee  iiss  ccrreeaatteedd  aanndd  tthheenn  

ppeerrppeettuuaatteedd..    WWhhyy  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  ppeeooppllee  ssaayy  tthhiinnggss  lliikkee,,  ""mmoonneeyy  ccoommeess  ttoo  

mmoonneeyy""  aanndd  ssuucccceessss  bbrreeeeddss  ssuucccceessss""??    WWeellll,,  hheerree''ss  yyoouurr  rreeaassoonn..    JJuusstt  oowwnn  tthhee  

ffiirrsstt  oonnee  aanndd  lleett  nnaattuurree  ttaakkee  iittss  ccoouurrssee  wwiitthh  tthhee  rreesstt..      

 
SITUATION 

IItt  ttaakkeess  ccoouurraaggee  ttoo  bbee  hhoonneesstt  wwiitthh  yyoouurrsseellff..    YYoouu  aarree  

tthhee  eeaassiieesstt  ppeerrssoonn  ffoorr  yyoouu  ttoo  lliiee  ttoo..    OOnnccee  yyoouu  ccaann  

aarrttiiccuullaattee  yyoouurr  pprreesseenntt  rreeaalliittyy  wwiitthhoouutt  

eemmbbeelllliisshhmmeenntt,,  yyoouu  bbeeccoommee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmoommeenntt..    

WWhheenn  yyoouu  kknnooww  wwhheerree  yyoouu  aarree,,  yyoouu  ccaann  eeaassiillyy  

aasssseessss  tthhee  bbeesstt  rrooaadd  ttoo  wwhheerree  yyoouu  wwaanntt  ttoo  bbee..    TThhiiss  

ccaauusseess  RREEAALLIISSAATTIIOONN..    YYoouu  bbiiggggeesstt  jjoobb  iiss  ddoonnee..    YYoouu  

aarree  nnooww  bbeetttteerr  ooffff  tthhaann  9900%%  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn..      

 

REALISATION  

TThhiiss  iiss  tthhaatt  mmoommeenntt  wwhheenn  aa  lliittttllee  lliigghhtt  ccoommeess  oonn  iinn  

yyoouurr  hheeaadd..    CCoonnsscciioouuss  aawwaarreenneessss  hhaass  rreeppllaacceedd  

uunnccoonnsscciioouuss  iiggnnoorraannccee..    NNooww  yyoouu  hhaavvee  aa  ssaayy  

wwiitthhoouutt  rreellyyiinngg  oonn  lluucckk,,  ccrriittiicciissmm,,  ddoouubbtt  oorr  hhooppee..    

TThhee  ppaatthh  iiss  cclleeaarr  aanndd  tthhee  ggooaall  iiss  vviissiibbllee  iinn  tthhee  

ddiissttaannccee..    TThhiiss  mmoommeenntt  ooff  ccllaarriittyy  ccaauusseess  

MMOOTTIIVVAATTIIOONN..    NNooww  yyoouu''rree  rruunnnniinngg  oonn  eennddoorrpphhiinnss  

iinnsstteeaadd  ooff  ""hhooppiiuumm""..      

 MOTIVATION 

YYoouurr  ccllaarriittyy  mmaakkeess  iitt  eeaassiieerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  ppeeooppllee,,  

lliitteerraattuurree,,  vviiddeeooss  oorr  aannyy  eexxtteerrnnaall  ssttiimmuulluuss  ttoo  sshhiifftt  yyoouurr  

ffooccuuss  ffrroomm  nneeeeddiinngg  iitt  ttoo  wwaannttiinngg  iitt..    EEvveerryytthhiinngg  ttaakkeess  

oonn  aa  ppoossiittiivvee  ggllooww..    DDeemmaannddss  bbeeccoommee  cchhaalllleennggeess  

aanndd  wweeaakknneesssseess  bbeeccoommee  ooppppoorrttuunniittiieess..    AAddrreennaalliinn  

""mmoovveess""  yyoouu,,  pphhyyssiiccaallllyy,,  eemmoottiioonnaallllyy  aanndd  

mmeettaapphhoorriiccaallllyy..    TThhiiss  ccaauusseess  IINNIITTIIAATTIIOONN..    TThhaatt  ffiirrsstt  

wwoorrkkoouutt  oorr  ppuusshhbbaacckk  ffrroomm  tthhee  ttaabbllee..      

 

INITIATION 

IInniittiiaattiioonn  iissnn''tt  mmoommeennttuumm..    OOnnllyy  mmoommeennttuumm  

gguuaarraanntteeeess  mmeeaassuurraabbllee  pprrooggrreessss..    MMaakkee  tthhee  

pprrooggrreessss  mmeeaassuurraabbllee  bbyy  ppuuttttiinngg  ddaatteess  oonn  yyoouurr  ggooaallss..    

SSttaaggeess  aacchhiieevveedd  sseerrvvee  ttoo  ppeerrppeettuuaattee  mmoottiivvaattiioonn  

aanndd  aattttaaiinn  CCOONNSSLLUUSSIIOONN..    TThhee  sseennssee  ooff  ffuullffiillmmeenntt  

ggaaiinneedd  ggiivveess  rriissee  ttoo  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN..    YYoouu''vvee  eeaarrnneedd  iitt..    

IInniittiiaattiioonn  iiss  yyoouurr  kkeeyy  ttoo  tthhee  mmiirraaccuulloouuss..  

  

 

CELEBRATION 

TThhiiss  iiss  aann  aabbssoolluuttee  mmuusstt..    CCeelleebbrraattiioonn  eennssuurreess  yyoouurr  

oowwnn  ccoonnsscciioouuss  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  rreessuulltt;;  wwhhiicchh  

vvaalliiddaatteess  tthhee  eeffffoorrtt  aanndd  ppaaiinn..    MMaakkee  iitt  aapppprroopprriiaattee  

ttoo  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ttaasskk  aanndd//oorr  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  

cchhaannggeess  yyoouu  ccaauusseedd..    CCoonncclluussiioonn  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  

cceelleebbrraattiioonn  aassssuurreess  SSAATTIISSFFAACCTTIIOONN..  

 

SATISFACTION 

SSaavvoouurr  tthhee  vviiccttoorryy..    RReefflleecctt  oonn  tthhee  iinnssiigghhtt  aanndd  gguuttss  

yyoouu  ffoouunndd  ttoo  oowwnn  iitt  aanndd  ddoo  iitt..    KKnnooww  ffoorr  ssuurree  wwhhaatt  

yyoouu  ddiidd  rriigghhtt  aanndd  wwhhyy  iitt  wwoorrkkeedd  ssoo  yyoouu  ccaann  rreeppeeaatt  

tthhee  bbeehhaavviioouurr..    KKnnooww  wwiitthhoouutt  qquueessttiioonn  wwhhaatt  yyoouu  ddiidd  

wwrroonngg  aanndd  wwhhyy  yyoouu  ffaaiilleedd  ssoo  yyoouu  ccaann  aammeenndd  tthhee  

bbeehhaavviioouurr..    TThhee  kknnoowwlleeddggee  yyoouu  ggaaiinneedd  iiss  nnooww  

wwiissddoomm  yyoouu  ccaann  uussee  ffoorreevveerr..  TThhaatt''ss  IINNSSPPIIRRAATTIIOONN        

 INSPIRATION 

MMoottiivvaattiioonn  iiss  rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  mmoommeennttuumm..    

IInnssppiirraattiioonn  ppeerrppeettuuaatteess  mmoommeennttuumm..    IInnssppiirraattiioonn  oonnllyy  

ccoommeess  ffrroomm  ppoossiittiivvee  ffaaccttoorrss  ssuucchh  aass  ccoonnffiiddeennccee  

rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  bblliinndd  eenntthhuussiiaassmm  oorr  ddeessppeerraattee  nneeeedd..    

IItt''ss  nneevveerr  nneeggaattiivvee  aass  mmoottiivvaattiioonn  ccaann  oofftteenn  bbee..    IItt''ss  

sshheeeerr  ppoossiittiivviittyy  ddeemmaannddss  RREEPPEETTIITTIIOONN  ooff  wwhhaatt  jjuusstt  

hhaappppeenneedd  --  yyoouu  kknnooww,,  tthhee  ssaattiissffyyiinngg  bbiitt..      

 

REPETITION 

RReeppeettiittiioonn  bbrriinnggss  uuss  bbaacckk  ttoo  tthhee  SSIITTUUAATTIIOONN..  TThhee  NNEEWW  

ssiittuuaattiioonn..    TThhee  aalltteerreedd  rreeaalliittyy  ooff  aa  hheeaalltthhiieerr  bbooddyy,,  aa  

llaarrggeerr  bbaannkk  bbaallaannccee  oorr  ssmmaalllleerr  ddeebbtt..    YYoouu''rree  nnoo  

lloonnggeerr  aa  bbyyssttaannddeerr  bbuutt  aa  ppaarrttiicciippaanntt  iinn  yyoouurr  oowwnn  

eevvoolluuttiioonn..    YYoouu''vvee  jjuusstt  hhaannddlleedd  cchhaannggee  tthhee  oonnllyy  

pprrooaaccttiivvee  wwaayy  tthheerree  iiss  ttoo  hhaannddllee  cchhaannggee  --  YYOOUU''VVEE  

CCAAUUSSEEDD  IITT..      

 
""LLiiffee  iiss  wwhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  yyoouu  wwhhiillee  

yyoouu''rree  bbuussyy  mmaakkiinngg  ootthheerr  ppllaannss""    

 John Lennon 

CONCLUSION 

YYoouu  ddiidd  iitt..    IItt  wwaass  nnoo  aacccciiddeenntt..    BBee  ccaarreeffuull  --  tthhiiss  iiss  oonnllyy  hhaallff  wwaayy!!    WWhhaatt  hhaappppeennss  nneexxtt  ddeecciiddeess  wwhheetthheerr  iitt''ss  aa  

oonneettiimmee  tthhiinngg  oorr  ssoommeetthhiinngg  mmoorree  ppeerrmmaanneenntt..    TThhee  sseennssee  ooff  ffuullffiillmmeenntt  ggaaiinneedd,,  ggiivveess  rriissee  ttoo  CCEELLEEBBRRAATTIIOONN..    EEnnjjooyy    

 

 

BOTTOM LINE:  Don't be distracted by benchmarks or trends. They're 

someone else's efforts.  You may be better than that.  Dare I say it.............  

"BE THE BENCHMARK!"   Merry Christmas & A Happy New Year to All 


