
 

 

  

TThhee  tteennddeennccyy  ttoo  wwaanntt  ttoo  ggeett  ddeeeepp  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  iinn  tthheessee  bbuulllleettiinnss  iiss  oofftteenn  mmoorree  tthhaann  II  ccaann  rreessiisstt  

aanndd  tthheerree''ss  nnoo  ggrreeaatteerr  ppeett  ttooppiicc  ffoorr  mmee  tthhaann  ssttaannddaarrddss..      SSttaannddaarrddss  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  ggeettss  ttoolleerraatteedd  

aanndd  wwhhaatt  ddooeessnn''tt..    TThhee  ddiissttiinnccttiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo,,  iimmppaaccttss  iimmppoorrttaanntt  tthhiinnggss  lliikkee  rreeppuuttaattiioonn,,  

eevvoolluuttiioonn  aanndd  pprroossppeerriittyy..    TToo  eennssuurree  tthheessee  iissssuueess  ((eessppeecciiaallllyy  eevvoolluuttiioonn  aanndd  pprroossppeerriittyy))  ooccccuurr  iinn  aannyy  

ggrroouupp,,  iitt''ss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ggeennee  aanndd  ttaalleenntt  ppoooollss  wwiitthh  ddiivveerrssiittyy..    DDiivveerrssiittyy  bbrroouugghhtt  ttoo  tthhee  

ttaabbllee  eennrriicchheess  tthhee  mmiixx  aanndd  iinnccrreeaasseess  tthhee  ooddddss  ffoorr  pprroossppeerriittyy  ..    OOnnccee  aatt  tthhee  ttaabbllee  hhoowweevveerr,,  iitt''ss  aa  

ggrreeaatt  iiddeeaa  ttoo  uunniiffyy  tthhee  ggrroouupp  wwiitthhoouutt  ddiimmiinniisshhiinngg  tthhee  ppootteennttiiaallss  wwee  rreeccooggnniisseedd  iinn  tthhee  nneewwccoommeerrss..    

SSoo  hheerree''ss  ssoommee  rraannddoomm  ttiippss  ffoorr  bbootthh  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  ggrroouuppss  aanndd  ffoorr  tthhee  nneewwccoommeerrss  ttoo  tthhee  ggrroouuppss..  
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FFOORR  LLEEAADDEERRSS  

BBee  cchhoooossyy  aabboouutt  wwhhoomm  yyoouu  aaddmmiitt  ttoo  tthhee  ttaabbllee..    YYoouu''rree  

bbeetttteerr  uunnddeerrssttaaffffeedd  tthhaann  wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd  oorr  

uunnddeerrppooppuullaatteedd  tthhaann  wwrroonnggllyy  ppooppuullaatteedd..    YYoouu''llll  bbee  

aaccccuusseedd  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiinngg  bbuutt  ddoonn''tt  ffoorrggeett  tthhaatt  tthhee  

ooppppoossiittee  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiinngg  iiss  ttoo  bbee  iinnddiissccrriimmiinnaattee  aanndd  

tthhaatt''ss  ttaannttaammoouunntt  ttoo  nneegglliiggeennccee..    YYoouurr  dduuttyy  ooff  ccaarree  iiss  ttoo  

tthhee  ccuullttuurree  tthhaatt  mmaaddee  yyoouu  aattttrraaccttiivvee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee  

aanndd  ttoo  tthhee  ppeeooppllee  wwhhoo  ccrreeaatteedd  iitt..    

  

AA  ccoommmmoonn  ppuurrppoossee  iiss  tthhee  gglluuee  tthhaatt  sshhoouulldd  bbiinndd  aa  ddiivveerrssee  

ggrroouupp..    WWhheetthheerr  iitt''ss  aa  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  oorr  aa  ccoonnssttiittuuttiioonn,,  

ccuullttuurree  iiss  110000%%  aabboouutt  mmuuttuuaallllyy  hheelldd  bbeelliieeffss..    WWiitthhoouutt  tthhaatt,,  

ddiivveerrssiittyy  bbeeccoommeess  ddiivviissiioonn..      SSmmaallll  ggrroouuppss  aarree  oofftteenn  eelliittee  

wwhheerreeaass  llaarrggeerr  ggrroouuppss  ccaann  bbee  aa  rraabbbbllee..    TThhee  ddiiffffeerreennccee??  

SSttaannddaarrddss  aanndd  aa  sshhaarreedd  vviissiioonn  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  RReemmeemmbbeerr  

ttoooo,,  tthhaatt  rruulleess  aarree  uusseelleessss  wwiitthhoouutt  ccoonnsseeqquueenncceess  ffoorr  

bbrreeaakkiinngg  tthheemm..  

  

DDoonn''tt  iinnvviittee  nneewwccoommeerrss  uunnlleessss  yyoouu  hhaavvee  aa  ppuurrppoossee  ffoorr  

tthheemm..    BBee  sseett  uupp  ttoo  rreecceeiivvee  nneeww  hhiirreess  bbyy  eennssuurriinngg  tthhaatt  

bbootthh  tthheeiirr  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aanndd  ppootteennttiiaall  ccaann  bbee  uuttiilliisseedd    

iimmmmeeddiiaatteellyy..    OOffffeerr  tthhee  ggrroouupp''ss  rreessoouurrcceess..  SSeett  aann  

eexxaammppllee  iinn  yyoouurr  oowwnn  ssttyyllee  aanndd  nneevveerr  ccoommpprroommiissee..  

CCoonnsseennssuuss  iiss  bbeetttteerr..  IItt  ddeemmoonnssttrraatteess  fflleexxiibbiilliittyy,,  rreessppeeccttss  

eevveerryyoonnee  aanndd  hhoollddss  eevveerryyoonnee  aaccccoouunnttaabbllee..      

  

AAss  ssoocciiaall  aanniimmaallss,,  wwee  pprroossppeerr  oorr  ffaaddee,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  

iinnfflluueennccee  wwee  hhaavvee  wwiitthhiinn    oouurr  ggrroouupp..    BBootthh  sshhoorrtt  aanndd  lloonngg  
tteerrmm  rreessuullttss  rreellyy  aallmmoosstt  eexxcclluussiivveellyy  oonn  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  

ppeerrssuuaaddee  ootthheerrss  iinn  ffaavvoouurr  ooff  oouurr  oowwnn  aaggeennddaa..    

RReeggaarrddlleessss  ooff  yyoouurr  oowwnn  lleevveell  ooff  aauutthhoorriittyy,,  tthheerree  iiss  pplleennttyy  

ooff  ppootteennttiiaall  ttoo  iinnfflluueennccee  ootthheerrss  ppoossiittiivveellyy  tthhrroouugghh  eeiitthheerr  

tthhee  ppoowweerr  ooff  yyoouurr  wwiillll,,  tthhee  ssttrreennggtthh  ooff  yyoouurr  cchhaarraacctteerr  oorr  

tthhee  sseennssee  iinn  yyoouurr  ppllaann..      RReeccooggnniissee  hhuummiilliittyy..  

  

LLooookk  ffoorr  ""EExxppeeddiittiioonnaarryy  bbeehhaavviioouurr""  iinn  tthhee  nneewwccoommeerr..    IItt''ss  

aabboouutt  bbeeiinngg  pprrooaaccttiivveellyy  hheellppffuull  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  

ggrroouupp  wwiitthhoouutt  eexxppeeccttiinngg  rreewwaarrdd..    IItt''ss  aallttrruuiissmm..      IIff  tthheeyy  

ccaammppaaiiggnn  ffoorr  ssttaattuuss,,  wwaattcchh  yyoouurr  ccuullttuurree..    AA  ttooeehhoolldd  ccaann  

bbeeccoommee  aa  ssttrraanngglleehhoolldd  iiff  yyoouu''rree  ddiissttrraacctteedd  oorr  wweeaakk..      
  

  

FFOORR  NNEEWWCCOOMMEERRSS  

BBee  cchhoooossyy  aabboouutt  wwhhoossee  ttaabbllee  yyoouu  ssiitt  aatt..    OOfftteenn  tthhee  ggrraassss  

aappppeeaarrss  ggrreeeenneerr  eellsseewwhheerree  bbuutt  wweeeeddss  aarree  ggrreeeenn  ttoooo  aanndd  

llooookk  ggrreeaatt  ffrroomm  aa  ddiissttaannccee..    IItt  mmaayy  bbee  bbeetttteerr  ttoo  ccuullttiivvaattee  

yyoouurr  oowwnn  ppaaddddoocckk  tthhaann  rriisskk  bbeeiinngg  sseedduucceedd  bbyy  aa  ddeeaall  oorr  

pprroommiisseess  ddeessiiggnneedd  ttoo  aattttrraacctt..    RRaatt  ppooiissoonn  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  

aattttrraacctt..      YYoouu  ddoonn''tt  wwaanntt  ttoo  bbee  kknnoowwnn  aass  ssoommeeoonnee  rreelluuccttaanntt  

ttoo  mmaakkee  aa  ccoommmmiittmmeenntt  oorr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  wwoonn''tt  ssttiicckk  aarroouunndd  

aanndd  ggrrooww..    NNoorr  ddoo  yyoouu  wwaanntt  ttoo  ttrraaddee  tthhaatt  ffrryyiinngg  ppaann  ffoorr  tthhaatt  

ffiirree..    TThheessee  lliikkeelliihhooooddss  iinnccrreeaassee  tthhee  mmoorree  yyoouu  mmoovvee..      

  

JJooiinniinngg  aa  nneeww  ggrroouupp  mmaayy  rreeqquuiirree  yyoouu  ttoo  mmiixx  iinn  aass  wweellll  aass  ttoo  

mmoovvee  iinn..    MMaakkee  ssuurree  bbeeffoorree  yyoouu  ttrryy,,  tthhaatt  tthhee  ccuullttuurree  ooff  tthhee  

ggrroouupp  iiss  ssoommeetthhiinngg  yyoouu''rree  wwiilllliinngg  ttoo  rreessppeecctt..    IIff  yyoouu''rree  iinnvviitteedd,,  

iitt  mmeeaannss  yyoouu''rree  eexxppeecctteedd  ttoo  aadddd  ssoommee  ssoorrtt  ooff  iinnttrriinnssiicc  vvaalluuee  

ttoo  tthhee  ggrroouupp  oorr  tteeaamm..      TThhaatt''ss  aann  eexxaammppllee  ooff  rreessppeecctt..      

RReecciipprrooccaattee  bbyy  bbeeiinngg  ggrraatteeffuull  aanndd  mmaakkiinngg  tthhaatt  

ccoonnttrriibbuuttiioonn..      TThhiiss  iiss  eevveenn  mmoorree  ccrriittiiccaall  iiff  yyoouu  aapppplliieedd..      

  

AAss  aa  nneewwccoommeerr,,  tthhiiss  iiss  yyoouurr  hhoonneeyymmoooonn  ppeerriioodd..    

HHoonneeyymmoooonnss  eenndd  wwiitthh  ffaammiilliiaarriittyy  --  yyoouu  kknnooww;;  tthhee  ffaammiilliiaarriittyy  

tthhaatt  bbrreedd  ccoonntteemmpptt..  YYoouu''rree  nneeww..    SSttaayy  nneeww..    YYoouu''llll  ggeett  

nnoottiicceedd..  

  

IInn  aannyy  nneeww  ssiittuuaattiioonn,,  yyoouu  wwiillll  aallmmoosstt  cceerrttaaiinnllyy  bbee  vviieewweedd  iinn  

oonnee  ooff  tthhrreeee  wwaayyss..    EEiitthheerr  aass  aa  --11  oorr  ssoommeeoonnee  wwhhoo  iiss  aaccttiivveellyy  

hhaarrmmffuull  oorr  wwhhoo  ccrreeaatteess  pprroobblleemmss..    AAss  aa  zzeerroo..  YYoouurr  iimmppaacctt  iiss  

nneeuuttrraall  --  yyoouu  ddoonn''tt  ttiipp  tthhee  ssccaalleess  eeiitthheerr  wwaayy..    OOrr  aass  aa  ++11..    

SSoommeeoonnee  wwhhoo  aaddddss  vvaalluuee..    EEvveerryybbooddyy  wwaannttss  ttoo  bbee  aa  ++11  

nnaattuurraallllyy  bbuutt  ccaammppaaiiggnniinngg  ffoorr  ssttaattuuss  oorr  pprrooccllaaiimmiinngg  yyoouurr  

""++11--nneessss""  ffrroomm  tthhee  oouuttsseett,,  aallmmoosstt  gguuaarraanntteeeess  yyoouu''llll  bbee  sseeeenn  

aass  aa  --11;;  ddeessppiittee  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  aaccttuuaallllyy  bbrriinngg  ppoossiittiivvee  

sskkiillllss  oorr  aaddvvaannttaaggeess  ttoo  tthhee  ttaabbllee..  TThhiiss  mmaayy  sseeeemm  lliikkee  aa  nnoo--

bbrraaiinneerr  bbuutt  iitt  ccaann''tt  bbee  aass  ssoo  mmaannyy  ppeeooppllee  aarree  gguuiillttyy  ooff  ddooiinngg  

iitt..    

  

DDeeccllaarriinngg  yyoouurr  iinntteeggrriittyy  iiss  aa  ssuurree--ffiirree  wwaayy  ttoo  aappppeeaarr  

ddiissiinnggeennuuoouuss..    DDeeccllaarriinngg  yyoouurr  hhoonneessttyy  iiss  aa  ssuurree  ffiirree  wwaayy  ttoo  

bbee  mmiissttrruusstteedd..    DDeeccllaarriinngg  yyoouurr  iinntteennttiioonnss  iiss  aa  ssuurree  ffiirree  wwaayy  ttoo  

bbee  uunnssuuppppoorrtteedd..      PPrroommiissiinngg  mmoorree  tthhaann  110000%%  iiss  aa  gguuaarraanntteeee  

ttoo  ffaallll  sshhoorrtt  ooff  eexxppeeccttaattiioonnss..    BBee  hhuummbbllee  aanndd  hhaavvee  ffuunn....  

  

LOTS OF THANK YOU'S THIS MONTH.  THANK YOU TO NICK VASILEVSKI, GARY ORMOND & THE 

AMAZING DLEGATES IN MELBOURNE - MANY OF WHOM ARE GETTING THEIR FIRST STUFF.  THANKS 

ALSO TO DAMIAN RUETSCHI, DEAN THOMPSON AND CANADIAN ASTRONAUT CHRIS HADFIELD FOR 

THE INSPIRATION FOR THIS BULLETIN.  YOU WANT TO TALK 'BENCHMARK'- READ THIS GUY'S BOOK. 


