
EEXXPPEERRIIEENNCCEE  
HHiissttoorriiccaallllyy,,  hhuummaannss  aassssoocciiaattee  eexxppeerrttiissee  

wwiitthh  aaggee..    WWhhiillsstt  tthheerree  aarree  pplleennttyy  ooff  

eexxcceeppttiioonnss,,  nnoottiioonnss  lliikkee  sseenniioorriittyy,,  eellddeerrss,,  

mmaasstteerrss  aanndd  wwiissddoomm  aarree  uussuuaallllyy  lliinnkkeedd  

wwiitthh  eexxppeerriieennccee..    WWhheenn  eexxcceeppttiioonnss  

pprreesseenntt  tthheemmsseellvveess,,  iitt''ss  mmoossttllyy  dduuee  ttoo  

ffaaccttoorrss  lliikkee  ssttaaggnnaattiioonn  wwhhiicchh  ccaann  bbee  

ccaauusseedd  bbyy  ccoommppllaacceennccyy,,  llaazziinneessss,,  

ccyynniicciissmm,,  ddeenniiaall  oorr  tthhee  ffeeaarr  ooff,,  oorr  

rreessiissttaannccee  ttoo,,  cchhaannggee..    CChhaannggee  iiss  aa  ggiivveenn..    

IItt  hhaappppeennss  wwhheetthheerr  wwee  lliikkee  iitt  oorr  nnoott..    AAnndd  

iitt''ss  hhaappppeenniinngg  ffaasstteerr  tthhaann  eevveerr..    TThhee  ''oolldd  

ddoogg''    wwhhoo  ccaann''tt    ((oorr  wwoonn''tt))    lleeaarrnn  nneeww  ttrriicckkss  

wwiillll  eenndd  uupp  eeuutthhaanniizzeedd..    WWee  aallll  kknnooww  

pplleennttyy  ooff  ffoollkkss  ccllaaiimmiinngg  ttoo  bbee  eexxppeerriieenncceedd  

aanndd  tthheeyy  wwaavvee  iitt  iinn  yyoouurr  ffaaccee  aass  aa  ggeessttuurree  

ooff  ""yyoouu  ddoo  yyoouurr  jjoobb  aanndd  lleett  mmee  ddoo  mmiinnee""  oorr  

""iiff  iitt  aaiinn''tt  bbrrookkeenn  --  ddoonn''tt  ffiixx  iitt..""    TThheenn  wwhheenn  

yyoouu  sseeee  tthheemm  ddoo  wwhhaatt  tthheeyy  ddoo,,    yyoouu  

rreeaalliissee  tthhaatt  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee  iiss  lliikkee  

ggrroouunnddhhoogg  ddaayy..    TThheerree''ss  bbeeeenn  nnoo  

eevvoolluuttiioonn..    SSoo  tthhee  kkeeyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  

bbiinnddiinngg  wwiillll  ttoo  sskkiillll,,  rreelliieess  oonn  wwaannttiinngg  ttoo  

eevvoollvvee  ((wwiillll))  aanndd  aaccttuuaallllyy  lleeaarrnniinngg  

ssoommeetthhiinngg  nneeww  ((sskkiillll))..    JJuusstt  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  

wwhheenn  yyoouu''rree  ggrreeeenn,,  yyoouu  ggrrooww  --  wwhheenn  

yyoouu''rree  rriippee,,  yyoouu  rroott..    SSttaayy  ggrreeeenn  iinn  aattttiittuuddee..    

DDoonn''tt  ccaarrrryy  bbaaggggaaggee    --  iitt''ss  aallwwaayyss  aa  

bbuurrddeenn..    TThhiinnkk  ooff  wwhhaatt''ss  bbeehhiinndd  yyoouu  aass  

lluuggggaaggee  wwhhiicchh  iiss  mmuucchh  mmoorree  ooppttiimmiissttiicc..    

AAcccceepptt  tthhaatt  yyoouu  aarree  wwhheerree  yyoouu  aarree  

bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  yyoouu''vvee  mmaaddee..    

TThhaatt''ss  hhiinnddssiigghhtt..    FFoorreessiigghhtt  iiss  bbeetttteerr  

bbeeccaauussee  tthhee  ggoooodd  nneewwss  iiss  tthhaatt  wwhheerree  

yyoouu''llll  bbee  iinn  tthhee  ffuuttuurree  rreelliieess  oonn  wwhhaatt  yyoouu  ddoo  

nnooww..    TThhaatt  rreeqquuiirreess  tthhee  bbeesstt  ssiigghhtt  ooff  aallll  --  

iinnssiigghhtt..    TThhaatt''ss  wwhheerree  aawwaarreenneessss  ccoommeess  iinn..  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

CCOOWWAARRDDIICCEE..    WWHHAATT  II''DD  LLIIKKEE  TTOO  OOFFFFEERR  TTHHIISS  MMOONNTTHH,,  IISS  SSOOMMEE  IINNSSIIGGHHTT  IINNTTOO  TTHHEE  RROOLLEESS  OOFF  TTHHEE  MMIINNOORR  FFAACCTTOORRSS;;  

TTHHOOSSEE  BBEEIINNGG  AAWWAARREENNEESSSS,,  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  &&  CCOONNSSIISSTTEENNCCYY..  TTHHEESSEE  BBUUFFFFEERRSS  SSEERRVVEE  TTWWOO  PPUURRPPOOSSEESS..    TTHHEEYY  AACCTT  AASS  

TTHHEE  GGLLUUEE  TTHHAATT  BBIINNDDSS  TTHHEE  TTHHRREEEE  TTOOGGEETTHHEERR  &&  TTHHEEYY  AASSSSUURREE  EEVVOOLLUUTTIIOONN..          SSOO  HHEERREE''SS  SSOOMMEE  SSTTUUFFFF  TTOO  CCOONNSSIIDDEERR..        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                      

  

  

  

  

  

TThheessee  bboorrddeerr  ffaaccttoorrss  mmeerrggee  aatt  tthhee  jjuunnccttiioonn  ooff  tthhee  rreedd  ttrriiaannggllee  wwhhiicchh  rreepprreesseennttss  vviiggiillaannccee..    IIttss  rroollee  

mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  bbaallaannccee  ooff  tthhee  mmooddeell..      IItt  eennssuurreess  eexxppeerriieennccee  iiss  eevvoolluuttiioonnaarryy  bbeeccaauussee  vviiggiillaannccee  iiss    

ppllaannnniinngg..    IItt  eennssuurreess  tthhee  sskkiillllss  ggaaiinneedd  aarree  rreelleevvaanntt  aanndd  ttiimmeellyy  aanndd  iitt  aalllloowwss  ccoonnsscciieennccee  ttoo  bbee  tthhee  

lliittttllee  vvooiiccee  iinn  yyoouurr  hheeaadd  tthhaatt  kkeeeeppss  yyoouu  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  tthhee  ffiinnee  lliinneess  wwee  wwaallkk  aass  ssoocciiaall  aanniimmaallss..                                                                                                                                      
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SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

II''DD  LLIIKKEE  TTOO  TTHHAANNKK  AALLLL  TTHHEE  SSUUBBSSCCRRIIBBEERRSS  AANNDD  TTRRAAIINNIINNGG  PPAARRTTNNEERRSS  WWHHOO''VVEE  OOFFFFEERREEDD  

GGRREEAATT  FFEEEEDDBBAACCKK  OONN  MMYY  ''EEXXCCEELLLLEENNCCEE  MMOODDEELL''  OOVVEERR  TTHHEE  YYEEAARRSS..    FFOORR  TTHHOOSSEE  NNOOTT  

FFAAMMIILLIIAARR  WWIITTHH  IITT,,  IITT  SSEERRVVEESS  TTOO  IILLLLUUSSTTRRAATTEE  IINN  SSIIMMPPLLEE  TTEERRMMSS,,  TTHHEE  SSYYMMBBIIOOTTIICC  

RREELLAATTIIOONNSSHHIIPP  TTHHAATT  NNEEEEDDSS  TTOO  EEXXIISSTT  BBEETTWWEEEENN  IITTSS  TTHHRREEEE  MMAAJJOORR  FFAACCTTOORRSS;;  WWIILLLL,,  SSKKIILLLL  

AANNDD  CCOONNSSCCIIEENNCCEE..    EEAACCHH  KKEEEEPPIINNGG  TTHHEE  OOTTHHEERR  IINN  CCHHEECCKK..    WWHHEENN  OONNEE  IISS  AABBSSEENNTT  OORR  

DDEEPPLLEETTEEDD,,  TTHHEE  OOTTHHEERRSS  AARREE  EEIITTHHEERR  AAMMPPLLIIFFIIEEDD  OORR  WWAASSTTEEDD..    FFOORR  EEXXAAMMPPLLEE,,  TTHHEE  

DDEEPPLLEETTIIOONN  OOFF  CCOONNSSCCIIEENNCCEE  AAMMPPLLIIFFIIEESS  TTHHEE  WWIILLLL  ((TTYYRRAANNTT  BBOOSSSS,,  WWIINN  AATT  AALLLL  CCOOSSTTSS))  

AANNDD  AAMMPPLLIIFFIIEESS  TTHHEE  SSKKIILLLL  ((BBUULLLLYY,,  SSHHOOWW--OOFFFF))..  AANN  AABBSSEENNCCEE  OOFF  WWIILLLL  CCAAUUSSEESS  SSKKIILLLL  TTOO  

BBEE  WWAASSTTEEDD  AANNDD  CCAAUUSSEESS  AACCTTSS  OOFF  CCOONNSSCCIIEENNCCEE  TTOO  BBEE  MMIISSUUNNDDEERRSSTTOOOODD  AASS  AACCTTSS  OOFF    

AAWWAARREENNEESSSS  
LLiivviinngg  lliiffee  iiss  aa  jjoouurrnneeyy  aanndd  tthhee  rroouuttee  yyoouu  

ttaakkee    iiss  lliikkee  aann  uunnffaammiilliiaarr  nneeiigghhbboouurrhhoooodd..    

TThhaatt''ss  aaccttuuaallllyy  wwhhaatt  mmaakkeess  iitt  ffuunn;;  ssoorrtt  ooff  

lliikkee  FFoorrrreesstt  GGuummpp''ss  bbooxx  ooff  cchhooccoollaatteess..    

NNootthhiinngg  wwiillll  ggeett  yyoouu  lloosstt  qquuiicckkeerr  tthhoouugghh,,  

tthhaann  aa  llaacckk  ooff  ssiittuuaattiioonnaall  aawwaarreenneessss..    

SSiittuuaattiioonnaall  aawwaarreenneessss  iiss  lliikkee  ssaatt--nnaavv..    IItt  

llooccaatteess  yyoouurr  pprreesseenntt  ppoossiittiioonn  iinn  oorrddeerr  ttoo  

ooffffeerr  yyoouu  ooppttiioonnss  oonn  lliiffee''ss  jjoouurrnneeyy..    IInnssiigghhtt..  

HHeerree''ss  aa  ttiipp..    TTaakkee  tthhee  sscceenniicc  rroouuttee..    BBee  

ssiittuuaattiioonnaallllyy  aawwaarree  aanndd  ssttoopp  ttoo  ssmmeellll  tthhee  

rroosseess..    JJoohhnn  LLeennnnoonn  ssaaiidd,,  ""LLiiffee''ss  wwhhaatt  

hhaappppeennss  wwhheenn  yyoouu''rree  bbuussyy  mmaakkiinngg  ootthheerr  

ppllaannss..""  WWhhaatt  aa  sshhaammee  iiff  tthhoossee  ootthheerr  ppllaannss  

ddiissttrraacctteedd  yyoouu  ffrroomm  ssaavvoouurriinngg  tthhoossee  

mmoommeennttss  tthhaatt  ccaann''tt  bbee  rreeccaappttuurreedd..  HHeerree''ss  

yyoouurr  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy..    AAsskk  yyoouurrsseellff;;  ""hhooww  

wwoouulldd  II  ffeeeell  iiff  II  jjuusstt  mmeett  mmee??""  OOrr,,  ""HHooww  

wwoouulldd  II  ffeeeell  iiff  II  hheeaarrdd  wwhhaatt  II  jjuusstt  ssaaiidd??""  YYoouu  

sseeee  ppeeooppllee  eevveerryy  ddaayy  wwhhoo''dd  ffiinndd  tthhoossee  

qquueessttiioonnss  pprreettttyy  uunnccoommffoorrttaabbllee..    TThheeiirr  llaacckk  

ooff  ssiittuuaattiioonnaall  aawwaarreenneessss  hhaass  mmaaddee  tthheemm  

uunnpplleeaassaanntt,,  ccyynniiccss  oorr  ssoouurr..    IItt  ttaakkeess  wwiillll  ttoo  

bbee  hhoonneesstt  wwiitthh  yyoouurrsseellff  aanndd  tthhee  rroollee  

ccoonnsscciieennccee  ppllaayyss  iiss  oobbvviioouuss..    WWhhoo''ss  tthhee  

eeaassiieesstt  ppeerrssoonn  ttoo  lliiee  ttoo??    IIff  iitt  ssoouunnddss  ttoooo  

hhaarrdd  oorr  ttoooo  aaiirryy--ffaaiirryy,,  ccoonnssiiddeerr  tthhee  oonnee  

ffaaiilluurree  yyoouu  ppoossiittiivveellyy  aabbssoolluutteellyy  ccaannnnoott    

rreeccoovveerr  ffrroomm..    TThheerree''ss  oonnllyy  oonnee..    IItt''ss  rreeggrreett..    

BByy  ddeeffiinniittiioonn,,  wwhheenn  yyoouu  eexxppeerriieennccee  iitt,,  iitt''ss  

aallrreeaaddyy  ttoooo  llaattee..    TThhee  oonnllyy  ccoonnssoollaattiioonn    iiss  

tthhaatt  iiff  yyoouu  ppuutt  iitt  ddoowwnn  ttoo  eexxppeerriieennccee,,  yyoouu  

mmaayy  pprreevveenntt  aa  rreeooccccuurrrreennccee..    RReemmeemmbbeerr  

tthhee  llaammeenntt  ooff  tthhee  ccoommppllaacceenntt;;  ""IIff  II  ccoouulldd  

oonnllyy  ggoo  bbaacckk  aanndd  kknnooww  wwhhaatt  II  kknnooww  nnooww..""  

TThhoossee  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmoommeenntt  ((aawwaarree))  

nneevveerr  aasskk  tthhaatt  qquueessttiioonn  ooff  tthheemmsseellvveess..      

CCOONNSSIISSTTEENNCCYY  
WWhheenn  ddeessppeerraattiioonn  rreeaarrss  iittss  hheeaadd,,  ooff  tthhee  

tthhrreeee  mmaajjoorr  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  eexxcceelllleennccee  

mmooddeell,,  iitt  ppuuttss  tthhee  ggrreeaatteesstt  pprreessssuurree  oonn  

ccoonnsscciieennccee..    DDeessppeerraattee  ppeeooppllee  wwiillll  oofftteenn  

ddoo  wwhhaatt  nnoonn  ddeessppeerraattee  ppeeooppllee  wwoonn''tt  

nnoorrmmaallllyy  ddoo..    WWhheenn  aann  iinnddiivviidduuaall  iiss  uunnddeerr  

pprreessssuurree,,  cchhaarraacctteerr  eemmeerrggeess  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  

wwoorrssee..    TThhee  aabbiilliittyy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ccoonnssiisstteennccyy  

iiss  aa  mmeeaassuurree  ooff  tthhaatt  cchhaarraacctteerr..    

DDeessppeerraattiioonn  aaccttuuaallllyy  aammpplliiffiieess  tthhee  wwiillll..    

PPaanniicc  iiss  aann  eexxaammppllee..    SSkkiillll  ddooeessnn''tt  vvaanniisshh  

dduurriinngg  ssttrreessss,,  iitt''ss    jjuusstt  oovveerrllooookkeedd..    

CCoonnssiisstteennccyy  eennssuurreess  sskkiillllss  aarreenn''tt  bbeenncchheedd  

aanndd  ccoonnsscciieennccee  iissnn''tt  ccoommpprroommiisseedd..      TThheerree  

iiss  nnootthhiinngg  wwoorrssee  tthhaann  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aann  

iinnccoonnssiisstteenntt  bboossss..    TThheerree  aarree  ttiimmeess  wwhheenn  

bbeeiinngg  ttoouugghh  iiss  aapppprroopprriiaattee  bbuutt  aa  bboossss  wwhhoo  

oosscciillllaatteess  bbeettwweeeenn  ttoouugghh  aanndd  eeaassyy,,  sseennddss  

aa  mmiixxeedd  mmeessssaaggee  ttoo  tthhee  tteeaamm  wwhhiicchh  

ddeessttrrooyyss  mmoorraallee  bbyy  ddeessttrrooyyiinngg  ccrreeddiibbiilliittyy..    

UUssuuaallllyy  tthhee  pprreessssuurree  tthhee  bboossss  aapppplliieess  iiss  

pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  pprreessssuurree  hhee  oorr  sshhee  iiss  

uunnddeerr..    TThhee  bboossss  wwhhoo  aaccttss  lliikkee  aa  sshhoocckk  

aabbssoorrbbeerr  aanndd  sshhiieellddss  tthhee  tteeaamm  ffrroomm  

eexxtteerrnnaall  pprreessssuurree  aalllloowwss  tthhee  tteeaamm  ttoo  

ppeerrffoorrmm  ccoonnssiisstteennttllyy..    ''WWhhaatt  yyoouu  sseeee  iiss  

wwhhaatt  yyoouu  ggeett''  iiss  ggeenneerraallllyy  rreeggaarrddeedd  aass  

ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  ggeenneerraallllyy  aapppprreecciiaatteedd..    

BBoosssseess  wwhhoo  aarree  ccoonnssiisstteennttllyy  ttoouugghh  uussuuaallllyy  

ssttaarrtt  oonn  tthheemmsseellvveess..    TThhiiss  iiss  aapppprreecciiaatteedd  

aanndd  rreessppeecctteedd  bbyy  tteeaammss  wwhhoo  ccoopp  iitt  wwhheenn  

ttoouugghhnneessss  iiss  aapppplliieedd  ttoo  tthheemm..      

CCoonnssiisstteennccyy  eennssuurreess  ssttaannddaarrddss  aarreenn''tt  

ccoommpprroommiisseedd..    IItt  mmaaiinnttaaiinnss  iinntteeggrriittyy  aanndd  

aassssuurreess  rreeppuuttaattiioonn..    PPeeooppllee  aassssoocciiaattee  

nnoottiioonnss  lliikkee  rreelliiaabbiilliittyy,,  ttrruussttwwoorrtthhiinneessss,,  

ddeetteerrmmiinnaattiioonn    aanndd  ggrriitt  wwiitthh  ccoonnssiisstteennccyy..  

  

"When the body suffers the spirit soars"  
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