
 

 

  

HHAAPPPPYY  NNEEWW  YYEEAARR  EEVVEERRYYBBOODDYY!!    FFOORR  MMAANNYY,,  JJAANNUUAARRYY  RREEPPRREESSEENNTTSS  JJUUSSTT  TTHHAATT  --  RREENNEEWWAALL..    RREESSOOLLUUTTIIOONNSS,,  

GGOOAALLSS,,  PPRROOMMIISSEESS  AANNDD  SSWWEEEEPPIINNGG  DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS  PPAAVVEE  TTHHEE  WWAAYY  FFOORR  TTHHEE  PPRROOMMIISSEE  OOFF  SSOOMMEETTHHIINNGG  BBEETTTTEERR..    

NNIICCEE  HHUUHH??    TTRROOUUBBLLEE  IISS;;  MMOOSSTT  OOFF  TTHHEESSEE  PPLLAANNSS  AARREE  TTOOAASSTT  BBYY  FFEEBBRRUUAARRYY..    ""TTHHEE  HHOONNEEYYMMOOOONN''SS  OOVVEERR""  IISS  AA  

MMEETTAAPPHHOORR  FFOORR  TTAARRNNIISSHHIINNGG  WWHHAATT  WWAASS  OONNCCEE  NNEEWW  AASS  PPLLAANNSS  OOFFTTEENN  TTUURRNN  OOUUTT  TTOO  BBEE  JJUUSSTT  WWIISSHHFFUULL  TTHHIINNKKIINNGG..    

SSUUCCHH  PPOOLLLLUUTTIIOONN  AARRIISSEESS  FFRROOMM  AAPPAATTHHYY  DDIISSGGUUIISSEEDD  AASS  CCOOMMFFOORRTT,,  LLAAZZIINNEESSSS  DDIISSGGUUIISSEEDD  AASS  CCHHIILLLLIINNGG  OOUUTT  AANNDD  

GGRRAATTIIFFIICCAATTIIOONN  DDIISSGGUUIISSEEDD  AASS  FFUULLFFIILLMMEENNTT..    WWEE  CCOOUULLDD  RREECCIITTEE  TTHHEE  RRUULLEESS  OOFF  GGOOAALL  SSEETTTTIINNGG  EEAASSIILLYY  EENNOOUUGGHH  

BBUUTT  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  TTHHEEMM  IINNTTEELLLLEECCTTUUAALLLLYY  DDOOEESSNN''TT  CCRREEAATTEE  OOWWNNEERRSSHHIIPP..    OONNLLYY  CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT  DDOOEESS  AANNDD  

CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT  IISS  PPEERRSSOONNAALL  AANNDD  EEVVEERRYYOONNEE''SS  BBIIGGGGEESSTT  CCHHAALLLLEENNGGEE..    MMOOSSTT  RREELLYY  OONN  HHIINNDDSSIIGGHHTT  OORR  

EEXXTTEERRNNAALL  MMOOTTIIVVAATTIIOONN..    HHIISSTTOORRYY,,  RREESSUULLTTSS  AANNDD  SSTTAATTUUSS  AARREE  BBYY  DDEEFFIINNIITTIIOONN;;  BBAASSEEDD  OONN  PPAASSTT  EEFFFFOORRTT..    TTHHAATT''SS  

HHIINNDDSSIIGGHHTT  AANNDD  IITT''SS  AALLWWAAYYSS  2200//2200..      PPLLAANNNNIINNGG  IISS  BBEETTTTEERR..    TTHHAATT''SS  FFOORREESSIIGGHHTT..    BBEETTTTEERR  YYEESS  --  BBUUTT  NNOOTT  IIDDEEAALL..    

TTHHEE  TTRROOUUBBLLEE  WWIITTHH  FFOORREESSIIGGHHTT  IISS  TTHHAATT  CCOOMMMMEENNCCEEMMEENNTT  IINNVVOOLLVVEESS  CCOOMMPPAARRIINNGG..    TTHHIISS  HHAANNDDIICCAAPPSS  PPOOTTEENNTTIIAALL  

BBEECCAAUUSSEE  WWEE  RREELLYY  OONN  BBEENNCCHHMMAARRKKSS,,  KKPPII''SS,,  SSIITTRREEPP''SS,,  RREESSEEAARRCCHH  OORR  IINNTTEELL  TTOO  FFAACCTTOORR  EEFFFFOORRTT  AANNDD  OOUUTTCCOOMMEE..    

GGUUEESSSS  WWHHAATT!!    AALLLL  OOFF  TTHHAATT  SSTTUUFFFF  IISS  BBAASSEEDD  OONN  WWHHAATT  OOTTHHEERR  PPEEOOPPLLEE  DDOO  --  NNOOTT  YYOOUU..    AANNDD  IITT''SS  HHIISSTTOORRYY..    

FFOORREESSIIGGHHTT  OONNLLYY  WWOORRKKSS  WWHHEENN  IITT''SS  LLAACCEEDD  WWIITTHH  IINNSSIIGGHHTT..    TTHHAATT''SS  TTHHEE  BBEESSTT  SSIIGGHHTT  AANNDD  TTHHEE  TTOOUUGGHHEESSTT..    SSOO  II''LLLL  

GGIIVVEE    GGOOAALL  SSEETTTTIINNGG  AA  RREESSTT  TTHHIISS  NNEEWW  YYEEAARR  AANNDD  OOFFFFEERR  SSOOMMEE  RRAANNDDOOMM  TTHHOOUUGGHHTTSS  TTHHAATT  RREEQQUUIIRREE  IINNSSIIGGHHTT..        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLiiffee  aanndd  ccaarreeeerr  aarree  ttoooo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  lleeaavvee  ttoo  cchhaannccee..    CCoonnssiiddeerr  JJaannuuaarryy  aass  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff  ooff  tthhee  ggaammee..    

TTeeaammss  rraallllyy  aafftteerr  hhaallff  ttiimmee  bbeeccaauussee  tthheeyy  ppaauussee  ttoo  rreefflleecctt  oonn  hhooww  tthhee  ffiirrsstt  hhaallff  wweenntt  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeyy''rree  

ssttiicckkiinngg  ttoo  tthhee  ppllaann..    PPrraaccttiiccee  ggrraattiittuuddee  aanndd  rreedduuccee  tthhee  nneeeedd  ttoo  aappoollooggiissee..    AAsssseessss  yyoouurr  pprreevvaaiilliinngg  mmoooodd  

aanndd  eexxpprreessssiioonn..    DDeetteerrmmiinnee  tthhee  iimmppaacctt  yyoouurr  mmoooodd,,  ttoonnee  aanndd  eexxpprreessssiioonn  ppllaayyss  iinn  tthhee  ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonn  yyoouu  

mmaakkee  aanndd  tthhee  llaassttiinngg  iimmpprreessssiioonn  yyoouu  lleeaavvee..    LLeeaaddeerrss  --  iinnssppiirree  yyoouurr  ppeeooppllee  rraatthheerr  tthhaann  mmoottiivvaattee  tthheemm..    SSeett  

eexxaammpplleess  ffoorr  bbeehhaavviioouurr,,  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  llaanngguuaaggee..    IInnssiisstt  oonn  ttrraannssppaarreennccyy,,  ooppeenn  ddoooorr  ppoolliicciieess  aanndd  

pprraaccttiiccee  ccoonnssiisstteennccyy..    SSeettttiinngg  eexxaammpplleess  mmaakkeess  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ssoo  mmuucchh  eeaassiieerr..    HHeerree  aarree  aa  ffeeww  ggrreeaatt  qquuootteess  

ttoo  kkiicckk  yyoouu  ooffff  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  hhaallff..    SSttaayy  ssaaffee  eevveerryybbooddyy..    EEnnjjooyy  tthhee  rriiddee  aanndd  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthheerree''ss  oonnllyy  oonnee  

rreeaall  ffaaiilluurree;;  RREEGGRREETT..    IItt''ss  aa  ffaacctt  tthhaatt''ss  yyoouu''llll  rreeggrreett  mmoorree  wwhhaatt  yyoouu  ddiiddnn''tt  ddoo  tthhaann  wwhhaatt  yyoouu  ddiidd..    CChheeeerrss  ttoo  aallll!!  
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TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ''nneexxtt''  iiss  vviittaall  ttoo  aannyyoonnee''ss  iinnvveessttmmeenntt  iinn  lliiffee  aanndd  wwoorrkk..    MMoorree  tthhaann  tthhaatt,,  iitt''ss  

eesssseennttiiaall  ttoo  wwaarrdd  ooffff  nneeggaattiivviittyy  aanndd  tthhee  eevveennttuuaall  ddeepprreessssiioonn  tthhaatt  aaiimmlleessssnneessss  oorr  tthhee  

ffeeeelliinngg  ooff  ffuuttiilliittyy  ccaann  ccaauussee..    EExxppeeccttaattiioonn  iiss  tthhrriilllliinngg..    AAnnttiicciippaattiioonn  iiss  bbyy  ddeeffiinniittiioonn,,  aa  

ppoossiittiivveellyy  cchhaarrggeedd  nnoottiioonn  aabboouutt  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  tthhee  ffuuttuurree..  TThhaatt''ss  wwhhyy  tthhee  hhuunntt  iiss  mmoorree  

aappppeeaalliinngg  tthhaann  tthhee  kkiillll..    TThhiinnkk  ooff  hhooww  yyoouu  ffeeeell  wwhheenn  yyoouurr  vvaaccaattiioonn  iiss  aapppprrooaacchhiinngg..    

WWhheenn  yyoouu''rree  tthhiinnkkiinngg,,  ""wwhhaatt''ss  nneexxtt??""  tthheerree''ss  nnoo  rroooomm  ffoorr  nneeggaattiivviittyy  oorr  hheessiittaattiioonn..    IItt  wwoonn''tt  

hhoowweevveerr  ssppoonnttaanneeoouussllyy  ccoommbbuusstt..    YYoouu  nneeeedd  ttoo  iiggnniittee  iitt  wwiitthh  ccoonnsscciioouuss  tthhoouugghhtt  aanndd  

ppoossiittiivvee  iinntteennttiioonn..    FFoorr  tthhee  ccaarreeeerr  mmiinnddeedd,,  wwoorrkk  lliikkee  yyoouu''rree  aappppllyyiinngg  ffoorr  aa  pprroommoottiioonn;;  

eevveenn  wwhheenn  tthheerree  iissnn''tt  oonnee..    IItt  ggeettss  yyoouu  nnoottiicceedd..    IIff  yyoouurr  mmoooodd  ssaayyss,,  ""ooppeenn  ffoorr  bbuussiinneessss""    

iitt''ss    ssuurrpprriissiinngg  wwhhaatt  yyoouu''llll    aaccttiioonn  aanndd  hhooww  ooppppoorrttuunniittyy  ffiinnddss  yyoouu  wwhheenn  yyoouu  lleeaasstt  eexxppeecctt  iitt..          

DDEEFFIINNIINNGG  WWHHAATT  IISS  MMEEAANNTT  BBYY  ''CCAARREEEERR''..      

JJoobb  oorr  ccaarreeeerr??  TThhaatt  iiss  tthhee  qquueessttiioonn..    TThhee  jjoobb  yyoouu  ddoo  IISS  tthhee  ccaarreeeerr  yyoouu''rree  hhaavviinngg..    TThheerree  

aarree  oonnllyy  33    iissssuueess    tthhaatt    ddeetteerrmmiinnee  tthhee    mmeerriittss  ooff    eeiitthheerr    aanndd  tthheeyy  aallll  ssttaarrtt  wwiitthh  tthhee  lleetttteerr  RR..      

RREEPPUUTTAATTIIOONN::        YYoouurr  nnaammee  iiss  lliikkee  hheeaaddllaammppss  oonn  aa  ccaarr  aatt  nniigghhtt..    FFoorr  bbeetttteerr  oorr  ffoorr  wwoorrssee,,  iitt  

hheerraallddss  yyoouurr  aapppprrooaacchh!!      OOnnccee  iitt''ss  ccoommpprroommiisseedd,,  iitt''ss  ttoouugghh  ttoo  rreeppaaiirr..      PPrraaccttiiccee  iinntteeggrriittyy  

aanndd  rruunn,,  ddoo  nnoott  wwaallkk,,  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  eexxiitt  wwhheenn  ssoommeeoonnee  tteellllss  yyoouu  hhooww  hhoonneesstt  tthheeyy  aarree..    

DDeemmoonnssttrraattee  hhoonneessttyy  aanndd  lleett  ootthheerrss  ddeeccllaarree  iitt  rraatthheerr  tthhaann  ddeeccllaarree  iitt  yyoouurrsseellff..      

RRAANNGGEE  OOFF  IINNFFLLUUEENNCCEE::  TThhee  ffoooottpprriinntt  yyoouurr  nnaammee  hhaass  iinn  yyoouurr  ppaarrttiiccuullaarr  sspphheerree  ooff  iinnfflluueennccee!!  

TThhiiss  mmiigghhtt  bbee  tthhee  ssiimmpplleesstt  tthhiinngg  yyoouu  ccaann  ddoo  tthhaatt  rreessuullttss  iinn  ggrroowwtthh  ffoorr  tthhee  NNeeww  YYeeaarr..    SSttaarrtt  

bbyy  aauuddiittiinngg  yyoouurr  ddaattaabbaassee..      HHooww  bbrrooaaddllyy  ddoo  yyoouu  rreeccoorrdd  ddeettaaiillss  ooff  yyoouurr  ccuussttoommeerrss??  

RREEVVEENNUUEE::    TThhee  nnaattuurraall  oouuttccoommee  wwhheenn  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  aarree  wwoorrkkiinngg..    TThhiiss  sshhoouulldd  nneevveerr  bbee  yyoouurr  

ccoonnsscciioouuss  pprriioorriittyy..        IIff  iitt  iiss,,  iitt  wwiillll  bbee  oobbvviioouuss  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  yyoouu  nneeeedd  ttoo  eexxttrraacctt  iitt  ffrroomm..      

""WWhhyy  ddoo  wwee  nneeeedd  mmoorree  

llaanndd  wwhheenn  wwee  hhaavvee  aann  

eemmppiirree,,  oorr  mmoorree  ffoooodd  

wwhheenn  wwee  aarree  ffaatt??    

BBEECCAAUUSSEE  IITT''SS  NNEEXXTT""..    

KKuubbllaaii  KKhhaann..     

""TThhee  hhaarrddeerr  II  wwoorrkk,,  tthhee  

lluucckkiieerr  II  ggeett..""    

SSaamm  GGoollddwwyynn    MMGGMM     

"When you step on the brakes, your life is 

in your foot's hands"! 

GEORGE CARLIN 

"The secret of life is honesty and fair dealing.   

If you can fake that - you've got it made"! 

GROUCHO MARX 

"In the end, it's not the years in your life that 

count - it's the life in your years"! 

ABRAHAM LINCOLN 

TTHHAANNKKSS    TTHHIISS  MMOONNTTHH    GGOO    TTOO    DDEESS  CCOOUURRTT,,  DDOONNNNAA  CCOOOOPPEERRTTHHWWAAIITTEE,,  FFIILL  DDIIMMAARRCCOO  &&  AANNDDRREEWW  EELLLLIIOOTTTT  


