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JJaacckk  WWeellsshh  oonnccee  ppoosseedd  tthhee  qquueessttiioonn;;  ""iiss  iitt  bbeetttteerr  ttoo  wwoorrkk  ffoorr  aa  ggoooodd  bboossss  iinn  aa  bbaadd  ccoommppaannyy  oorr  aa  bbaadd  bboossss  

iinn  aa  ggoooodd  ccoommppaannyy??""    TThhiinnkk  aabboouutt  tthhiiss  bbeeffoorree  rreeaaddiinngg  oonn..    II  ppoossee  tthhiiss  qquueessttiioonn  aa  lloott  iinn  mmyy  lleeaaddeerrsshhiipp  

sseemmiinnaarrss..    II  tthhiinnkk  mmaannyy  ppeeooppllee  ffaavvoouurr  sshhoorrtt  tteerrmm  bbeenneeffiittss  oovveerr  tthheeiirr  lloonngg  tteerrmm  ccoouunntteerrppaarrttss  bbeeccaauussee  tthhee  

ssppoonnttaanneeoouuss  aannsswweerr  iiss  uussuuaallllyy  ""tthhee  ggoooodd  bboossss""..    MMaayybbee  iitt''ss  tthhee  NNLLPP**  aassppeecctt  ooff  tthhee  wwoorrdd  ''ggoooodd''..    JJaacckk  

ssuuggggeessttss  ((aanndd  II  aaggrreeee))  tthhaatt  tthhee  wwoorrtthhiieerr  aannsswweerr  iiss  tthhaatt  yyoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  iinn  aa  ggoooodd  ccoommppaannyy  tthhaann  aa  bbaadd  oonnee..    

TThhee  ggoooodd  bboossss  wwoonn''tt  ssttaayy  iinn  aa  bbaadd  ccoommppaannyy  ffoorr  lloonngg  aanndd  yyoouu''llll  bbee  ssttuucckk  tthheerree  oonn  yyoouurr  oowwnn..    GGoooodd  

ccoommppaanniieess  hheeaaddhhuunntt  ggoooodd  ppeeooppllee..  TThhaatt''ss  wwhheerree  hhee  oorr  sshhee  wwiillll  eenndd  uupp..  BBaadd  ccoommppaanniieess  ddoonn''tt  eennccoouurraaggee  tthhee  

qquuaalliittiieess  tthhaatt  mmaakkee  ggrreeaatt  lleeaaddeerrss  --  tthheeyy  ssiimmppllyy  ddiiccttaattee  hhaabbiittss  tthhaatt  ffooccuuss  oonn  rreessuullttss..    AAss  wwee  aapppprrooaacchh  tthhee  

110000tthh  eeddiittiioonn  ooff  SSTTUUFFFF,,  II''mm  aaddddrreessssiinngg  tthhee  uullttiimmaattee  qquuaalliittyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  eexxcceelllleennccee..    TThheessee  nneexxtt  ttwwoo  aappppllyy  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ((bbuutt  nnoott  eexxcclluussiivveellyy))  ttoo  lleeaaddeerrsshhiipp..      FFoorr  NNoovveemmbbeerr,,  II''mm  ggooiinngg  ttoo  pprroobbee  aanndd  pprroodd  aatt  GGEENNEERROOSSIITTYY!!  
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GGeenneerroossiittyy  iiss  tthhee  uullttiimmaattee  ''kkaarrmmaa  ttoonniicc''..    NNootthhiinngg  wwiillll  ccrreeaattee  rreecciipprrooccaattiioonn  bbeetttteerr,,  

qquuiicckkeerr  oorr  mmoorree  oofftteenn  tthhaann  bbeeiinngg  ggeenneerroouuss..  GGuueessss  wwhhaatt  kkaarrmmaa  iiss  ffoollkkss!!    IItt''ss  

rreecciipprrooccaattiioonn..    TToo  tthhee  rriigghhtt,,  II''vvee  ppllaacceedd  tthhee  qquuaalliittyy  ssmmaacckk  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  

CCOONNSSCCIIEENNCCEE  bbeeiinngg  eeqquuaallllyy  rreelliiaanntt  uuppoonn  aawwaarreenneessss  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy..    CCoonnssiisstteennccyy  

iiss  tthhee  tteesstt;;  aass  iitt''ss  eeaassyy  ttoo  bbee  ggeenneerroouuss  wwhheenn  yyoouu  hhaavvee  pplleennttyy  bbuutt  tthhee  tteesstt  ooff  ssiinncceerree  

ggeenneerroossiittyy  iiss  ooffffeerriinngg  iitt  wwhheenn  tthheerree  iissnn''tt  pplleennttyy..    AAwwaarreenneessss  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  rreeaalliissee  tthhee  

aaffffeecctt  bbeeiinngg  ggeenneerroouuss  hhaass  oonn  yyoouu  aanndd  tthhee  eeffffeecctt  iitt  hhaass  oonn  ootthheerrss..    TThhee  aaffffeecctt  iitt  hhaass  

oonn  yyoouu  ccoonnttrriibbuutteess  ttoo  yyoouurr  cchhaarraacctteerr..  TThhee  eeffffeecctt  oonn  ootthheerrss  iiss  110000%%  ppuurree  lleeaaddeerrsshhiipp..  HHeerree''ss  ssoommee  ttiippss  &&  tthhoouugghhttss;;  

BBeeiinngg  ggeenneerroouuss  ttaakkeess  ccoonnsscciioouussnneessss  aass  wweellll  aanndd  ccoonnsscciieennccee  bbeeccaauussee  yyoouu  hhaavvee  ttoo  wwiilllliinnggllyy  pprriioorriittiissee  

ddeemmoonnssttrraattiinngg  iitt  --  aallwwaayyss..    OOtthheerrwwiissee  iitt''ss  iinn--ggeennuuiinnee  aanndd  wwhheenn  ootthheerrss  sseeee  iitt,,  iitt  ffeeeellss  lliikkee  ccoonnddeesscceennssiioonn..    WWhheenn  

iitt''ss  ccoonnssiisstteenntt,,  iitt''ss  aa  ddeemmoonnssttrraattiioonn  tthhaatt  tthhee  ootthheerr  ppeerrssoonn  iiss  aa  pprriioorriittyy..    IItt  ffeeeellss  lliikkee  ssiinncceerriittyy,,  eemmppaatthhyy  &&    rreessppeecctt..  

BBee  ggeenneerroouuss  wwiitthh  yyoouurr  TTIIMMEE..    IItt''ss  tthhee  mmoosstt  pprreecciioouuss  ggiifftt  yyoouu  ccaann  ggiivvee..    TThheerree''ss  oonnllyy  tthhrreeee  tthhiinnggss  yyoouu  ccaann  ddoo  wwiitthh  

ttiimmee;;  yyoouu  ccaann  wwaassttee  iitt,,  ssppeenndd  iitt  oorr  iinnvveesstt  iitt..    TThhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ggaaiinn  aa  ddiivviiddeenndd  iiss  wwiitthh  aann  iinnvveessttmmeenntt..    SSoommeettiimmeess  

iitt''ss  ssllooww  ttoo  bbee  rreeaalliisseedd  aanndd  tthhaatt''ss  wwhheerree  mmaannyy  ffaaiill..    ""II''mm  ttoooo  bbuussyy!!""    WWeellll  --  ttrryy  bbeeiinngg  lleessss  bbuussyy  aanndd  yyoouu  mmiigghhtt  bbee  

mmoorree  pprroodduuccttiivvee..    NNoo  sseeeeddss  wweerree  ppllaanntteedd  ssoo  nnoo  ccrroopp  ccaann  bbee  hhaarrvveesstteedd..    DDiivviiddeennddss  aarree  rreecciipprrooccaattiioonnss..  

KKaarrmmaa??    IIggnnoorree  ttiimmee  ggeenneerroossiittyy  aatt  yyoouurr  ppeerriill..      WWhheenn  yyoouurr  ppeeooppllee  ssttoopp  ccoommiinngg  ttoo  yyoouu,,  yyoouu''vvee  cceeaasseedd  ttoo  lleeaadd..  

BBee  ggeenneerroouuss  wwiitthh  yyoouurr  FFOOCCUUSS..    IItt''ss  ppooiinnttlleessss  ttoo  ggiivvee  yyoouurr  ttiimmee  iiff  yyoouu  ddoonn''tt  ggiivvee  yyoouurr  aatttteennttiioonn..    IInn  hhiiss  iinntteerrvviieeww  

tthhaatt  bbrrookkee  tthhee  iinntteerrnneett,,  SSiimmoonn  SSiinneekk  ssaaiidd  tthhaatt  pphhoonneess  hhaavvee  nnoo  ppllaaccee  iinn  mmeeeettiinnggss..  TThhee  rreeaalliittyy  iiss  ssiimmppllee..    IIff  yyoouu  

ttaakkee  yyoouurr  pphhoonnee  ttoo  aa  mmeeeettiinngg  oorr  hhaavvee  iitt  iinn  yyoouurr  hhaanndd  wwhheenn  ggrreeeettiinngg  ssoommeeoonnee,,  yyoouu''rree  ddeeccllaarriinngg  tthhaatt  ootthheerr  

ppeeooppllee  oorr  mmaatttteerrss  aarree  nnoott  yyoouurr  pprriioorriittyy..    YYoouu''rree  aallssoo  aaddvveerrttiissiinngg  aa  vvuullnneerraabbiilliittyy  oorr  nneeeeddiinneessss  tthhaatt  iinnddiiccaatteess  

ppootteennttiiaall  wweeaakknneessss  iinn  yyoouurr  cchhaarraacctteerr..    PPllaann  yyoouurr  mmeeeettiinnggss  ssoo  yyoouu  ccaann  bbee  wwiitthhoouutt  yyoouurr  ddeevviissee  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn..    

IIff  yyoouu  ccaann''tt,,  yyoouu''rree  ccrreeaattiinngg  ssuubbccoonnsscciioouuss  qquueessttiioonn  mmaarrkkss  tthhaatt  aarree  ggooiinngg  ttoo  aabbssoorrbb  yyoouurr  ttiimmee  &&  eenneerrggyy  ttoo  

eerraassee  --  eevveenn  iiff  tthhee  ddaammnn  tthhiinngg  ddooeessnn''tt  rriinngg..    IIff  iitt  rriinnggss  --  tthhee  oonnllyy  tthhiinngg  ''ssaavveedd  bbyy  tthhee  bbeellll''  wwiillll  bbee  yyoouurr  ccuussttoommeerr..  

BBee  ggeenneerroouuss  wwiitthh  RREESSPPEECCTT..    RReessppeecctt  iiss  aa  ttwwoo  wwaayy  ssttrreeeett..    RReecciipprrooccaattiioonn  aaggaaiinn  --  sseeee,,  yyoouu  ddoo  bbeelliieevvee  iinn  kkaarrmmaa!!    

IIff  yyoouu  ooffffeerr  rreessppeecctt  pprrooaaccttiivveellyy  aanndd  ccaann  oovveerrllooookk  wwhheetthheerr  tthhee  ppeerrssoonn  sseeeemmiinnggllyy  ddeesseerrvveess  iitt,,  yyoouu  wwiillll  ddeeffuussee  

mmaannyy  pprroobblleemmss,,  mmaakkee  mmoorree  ffrriieennddss,,  ccrreeaattee  mmoorree  aalllliieess  ((tthheerree''ss  aa  ssttrraatteeggiicc  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  aa  ffrriieenndd  aanndd  

aann  aallllyy))  aanndd  ccrreeaattee  tthhoossee  iimmpprreessssiioonnss  yyoouu  ddoonn''tt  ggeett  aa  sseeccoonndd  cchhaannccee  ttoo  ccrreeaattee..    CCaann  tthhiiss  bbee  ttoouugghh??  

AAbbssoolluutteellyy!!    HHeerree''ss  aa  ttiipp;;  iiff  yyoouu  ccaann''tt  rreessppeecctt  tthhee  ppeerrssoonn  bbeeccaauussee  tthheeyy''rree  uunnpplleeaassaanntt,,  aaggggrreessssiivvee  oorr  llyyiinngg,,  

rreessppeecctt  tthhee  cchhaannccee  tthheeyy''rree  ggiivviinngg  yyoouu  ttoo  pprreevvaaiill..    TThhaatt''ss  aa  ggiifftt!!    YYoouu  jjuusstt  nneeeedd  ttoo  sseeee  iitt  tthhaatt  wwaayy..    WWhheenn  

ssoommeeoonnee  ggiivveess  yyoouu  aa  ggiifftt,,  wwhhaatt  sshhoouulldd  yyoouu  ssaayy??    NNootthhiinngg  ppuuttss  oouutt  aa  ffiirree  qquuiicckkeerr  tthhaann  ggrraattiittuuddee..    SSoo  ffiinnaallllyy;;    

BBee  ggeenneerroouuss  wwiitthh  GGRRAATTIITTUUDDEE..    II''vvee  yyeett  ttoo  eennccoouunntteerr  aannyyoonnee  wwhhoo  iissnn''tt  mmoolllliiffiieedd  bbyy  ggeennuuiinnee  ggrraattiittuuddee..    SSaayy  

''tthhaannkk  yyoouu''  mmoorree  oofftteenn..    IIff  iitt''ss  aa  ccuussttoommeerr;;  ""tthhaannkk  yyoouu  ffoorr  ggiivviinngg  uuss  aa  cchhaannccee  ttoo  bbee  yyoouurr  ppaarrttnneerr..""  IIff  iitt''ss  aann  

eemmppllooyyeeee  wwiitthh  aa  ggrriippee;;  ""TThhaannkk  yyoouu  ffoorr  ttrruussttiinngg  mmee  eennoouugghh  ttoo  ccoommee  ttoo  mmee  wwiitthh  tthhiiss,,,,,,""  IIff  iitt''ss  yyoouurr  ssppoouussee,,  wweellll  iiff  

yyoouu  nneeeedd  hheellpp  wwiitthh  tthhaatt  oonnee,,  yyoouu''rree  nnoott  iinnvveessttiinngg  yyoouurr  ttiimmee  ssoo  tthhiiss  bbuulllleettiinn  wwoonn''tt  mmeeaann  aa  tthhiinngg..    EEiitthheerr  wwaayy  

ffoollkkss,,  tthhaannkk  yyoouu  ttoo  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  oonnee  ooff  yyoouu  ffoorr  rreecceeiivviinngg  mmyy  mmoonntthhllyy  mmuussiinnggss..    II  rreeaallllyy  ddoo  aapppprreecciiaattee  iitt  

SPECIAL THANKS TO MATT HANNAFORD, MITCHELL GRAY, SCOTTY PAGE, BRAD WORTHINGTON & PAULA 

* NLP - Neuro Linguistic Programming.  (how the use of language creates unconscious affects) 

GENEROSITY IS 

GIVING MORE THAN 

YOU CAN & TAKING 

LESS THAN YOU NEED 


