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TTHHEEOORRIIEESS  ddoonn''tt  ppaayy  tthhee  bbiillllss  --  oonnllyy  ttoooollss  ddoo..    TToooollss  tthhaatt  ggeett  uusseedd..    TThhee  sseeaassoonn  ffoorr  rreessoolluuttiioonnss  iiss  uuppoonn  

uuss  aaggaaiinn!!    TThheessee  llaasstt  eeiigghhtt  oorr  ssoo  bbuulllleettiinnss  hhaavvee  ccoouunntteedd  ddoowwnn  wwhhaatt  II  bbeelliieevvee  aarree  tthhee  mmoosstt  vviittaall  ttrraaiittss  

ttoo  hhaavvee  iinn  yyoouurr  ppuurrssuuiitt  ooff  eexxcceelllleennccee..    IItt''ss  nnoott  aann  eexxaacctt  sscciieennccee;;  ssoo  ddoonn''tt  eexxppeecctt  ppeerrffeeccttiioonn..  SSeett  

yyoouurr  ssiigghhttss  oonn  iitt  nnoonneetthheelleessss..    YYoouurr  ccoonnssoollaattiioonn  pprriizzee  wwiillll  bbee  EEXXCCEELLLLEENNCCEE..    DDoonn''tt  eexxppeecctt  aannyytthhiinngg  iiff  

yyoouu  ddoonn''tt  ddoo  aa  ssttoocckk  ttaakkee  oonnccee  iinn  aa  wwhhiillee  tthhoouugghh..    SSoo  wwhhaatt  bbeetttteerr  ttiimmee  ttoo  aasssseessss  wwhheerree  yyoouu''rree  aatt  

tthhaann  aatt  hhaallff  ttiimmee  ffoorr  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr??    LLiikkee  aannyy  ccooaacchh,,  hhaallff  ttiimmee  iiss  aa  ttiimmee--oouutt  ttoo  eevvaalluuaattee  hhooww  yyoouu  

wweenntt  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  wwhheerree  yyoouu  ssttaanndd  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  wwhheerree  yyoouu''llll  ggeett..    HHooww  ggoooodd  iiss  tthhaatt??    TThhee  

bbeenneeffiitt  ooff  hhiinnddssiigghhtt  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ffoorreessiigghhtt  uuttiilliissiinngg  iinnssiigghhtt!!  TThhaatt  iiss  aallll  yyoouu  nneeeedd  ttoo  kknnooww  wwhheerree  

aasssseessssmmeenntt  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthhoouutt  bbeeccoommiinngg  oobbsseessssiivvee..    NNooww,,  wwiitthh  yyoouurr  iinnvveennttoorryy  ooff  tthhee  nneecceessssaarryy  

qquuaalliittiieess,,  tthheerree  aarree  nnoo  eexxccuusseess..    NNeexxtt  mmoonntthh,,  II''llll  ddeeccllaarree  ((aanndd  iitt''ss  mmyy  ooppiinniioonn  oonnllyy))  wwhhaatt  II  ccoonnssiiddeerr  

ttoo  bbee  TTHHEE  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  qquuaalliittyy  ttoo  ppoosssseessss,,  ddiissppllaayy  aanndd  eexxppeecctt..    IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  tthhee  

ppeennuullttiimmaattee  ffaaccttoorr,,  aaggaaiinn  iinn  mmyy  ooppiinniioonn,,  iiss  BBEELLIIEEFF..    WWiitthhoouutt  bbeelliieeff,,  yyoouu''llll  nneevveerr  ttaapp  iinnttoo  ''TThhee  FFoorrccee''..      
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GGeeoorrggee  LLuuccaass  wwaass  aa  ddiisscciippllee  ooff  NNaappoolleeoonn  HHiillll  

wwhhoossee  iiccoonniicc  11993377  bbooookk,,  ""TThhiinnkk  &&  GGrrooww  RRiicchh""  hhaass  

ssoolldd  mmoorree  tthhaann  aa  hhuunnddrreedd  mmiilllliioonn  ccooppiieess  aanndd  

rreemmaaiinnss  aa  mmuusstt  rreeaadd  ffoorr  aannyyoonnee  sseerriioouuss  aabboouutt  

mmaakkiinngg  tthhee  mmoosstt  ooff  lliiffee..    IItt''ss  1133  pprriinncciipplleess  aarree  

lliitteerraallllyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccrreeaattee  uunnsshhaakkeenn  BBEELLIIEEFF..    

IInnddeeeedd  iitt''ss  hhiiss  eennttiirree  pprreemmiissee..    LLuuccaass  bbaasseedd  ""TThhee  

FFoorrccee""  oonn  HHiillll''ss  pprreemmiissee..      LLeett''ss  eexxaammiinnee  tthheemm  nnooww..  

BELIEF 

11..    DDEESSIIRREE::  TThhiiss  rreelliieess  oonn  tthhee  WWIILLLL  bbuutt  nneeeeddss  ttoo  bbee  nneeaarr  AAWWAARREENNEESSSS  ssoo  iitt  ddooeessnn''tt  ttuurrnn  ttoo  oobbsseessssiioonn  

22..    FFAAIITTHH..    II''vvee  ccoovveerreedd  tthhiiss  oonnee..      YYoouu  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  iitt  iinn  ssoommeetthhiinngg..      SSttaarrtt  oouutt  wwiitthh  yyoouurrsseellff..      

33..    AAUUTTOOSSUUGGGGEESSTTIIOONN..    BBee  ccaarreeffuull..    EEvveenn  yyoouurr  ccoonnsscciieennccee  ccaann  bbee  ffoooolleedd  bbyy  ddoommiinnaanntt  tthhoouugghhttss..      

44..    SSPPEECCIIAALLIISSEEDD  KKNNOOWWLLEEDDGGEE..    CCoovveerreedd  tthhiiss  ttoooo..    KKeeeepp  lleeaarrnniinngg;;  iitt  kkeeeeppss  yyoouu  hhuummbbllee  &&  rreelleevvaanntt..  

55..    IIMMAAGGIINNAATTIIOONN..    DDiissnneeyy  ssaaiidd,,  ""IIff  yyoouu  ccaann  ddrreeaamm  iitt,,  yyoouu  ccaann  ddoo  iitt""!!    TThhaatt''ss  ggoooodd  eennoouugghh  ffoorr  mmee..  

66..    DDEECCIISSIIOONN..    TThhiiss  iinnvvoollvveess  ccoouurraaggee;;  ((  aaggaaiinn  ccoovveerreedd))  aanndd  iiss  tthhee  ooppppoossiittee  ooff  pprrooccrraassttiinnaattiioonn..  

77..    OORRGGAANNIISSEEDD  PPLLAANNNNIINNGG..    WWaattcchh  ZZiigg  ZZiiggllaarr''ss  ""GGooaall  SSeettttiinngg  PPaarrttss  11ttoo  44""  oonn  YYoouuTTuubbee  ffoorr  tthhiiss  oonnee..      

88..    PPEERRSSIISSTTEENNCCEE..    TThhiiss  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  WWIILLLL  aanndd  sshhoouulldd  lliivvee  nneeaarr  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  ttoo  aavvooiidd  rreeppeettiittiioonn  

AAWWAARREENNEESSSS  aanndd    CCOONNSSCCIIEENNCCEE  aallssoo  nneeeedd  ttoo  bbee  iinnvvoollvveedd  ttoooo  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  ppeerrssiisstteennccee  ddooeessnn''tt  bbeeccoommee  ssttuubbbboorrnnnneessss..  

99..    TTHHEE  PPOOWWEERR  OOFF  TTHHEE  MMAASSTTEERR  MMIINNDD..    TThhiiss  iiss  aabboouutt  aalliiggnniinngg  yyoouurrsseellff  wwiitthh  lliikkee  mmiinnddeedd  ppoossiittiivvee  eexxppeerrttss..    MMeennttoorrss  &&  pprroottééggééss..      

1100..SSEEXXUUAALL  TTRRAANNSSMMUUTTAATTIIOONN..  VViibbrraanntt  ccrreeaattiivvee  ppeeooppllee  aarree  hhiissttoorriiccaallllyy  hhiigghhllyy  sseexxeedd..  TThhaatt''ss  ppaassssiioonn  ffoorr  yyoouu..    WWhheenn  cchhaannnneelllleedd  

ttoowwaarrdd  ccrreeaattiivviittyy,,  yyoouu  ggeett  yyoouurr  EEiinnsstteeiinnss,,  wwhheenn  nnoott,,  yyoouu  ggeett  yyoouurr  BBiillll  CClliinnttoonnss..    MMaayybbee  II  ccoouulldd  ddoo  aann  eennttiirree  SSTTUUFFFF  oonn  tthhiiss  oonnee  

1111..  TTHHEE  SSUUBBCCOONNSSCCIIOOUUSS  MMIINNDD..    TThhiiss  iiss  wwhheerree  ttoopp  eenndd  mmaarrkkeettiinngg,,  bbrraaiinnwwaasshhiinngg  &&  pprrooppaaggaannddaa  iiss  aaiimmeedd..    BBee  vviiggiillaanntt  aabboouutt  iitt    

1122..  TTHHEE  BBRRAAIINN..    OOnn  aavveerraaggee,,  wwee  uussee  aabboouutt  1100%%  ooff  oouurr  bbrraaiinn''ss  ccaappaacciittyy..    UUnnsshhaakkaabbllee  bbeelliieeff  ttaappss  iinnttoo  aa  bbiitt  ooff  tthhee  ootthheerr  9900%%..    

IItt''ss  wwhhyy  ppllaacceebbooss  wwoorrkk..      IItt''ss  wwhhyy  eelliittee  aatthhlleetteess  aanndd  ssoollddiieerrss  aacchhiieevvee  mmeeddaallss  aaggaaiinnsstt  tthhee  ooddddss  aanndd  tthhee    ppaaiinn  &&    ffeeaarr  bbaarrrriieerrss..      

1133..  TTHHEE  66TTHH  SSEENNSSEE..    SSoommee  aarree  bboorrnn  wwiitthh  iitt..    OOlldd  ssoouullss..    OOtthheerrss  ddeevveelloopp  iitt  tthhrroouugghh  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  &&    AAWWAARREENNEESSSS..    IItt''ss  pprree--

eemmppttiivvee  aanndd  tthhuuss  aassssiissttss  iinn  iinniittiiaattiioonn..    IInniittiiaattiivvee  iiss  aa  vviittaall  ttrraaiitt  iinn  iittsseellff  ffoorr  tthhee  wwoouulldd  bbee  eennttrreepprreenneeuurr  aanndd  lleeaaddeerr//mmaannaaggeerr..  

    IIff  yyoouu''rree  rreeaaddiinngg  tthhiiss,,  II ''mm  ccoonnffiiddeenntt  yyoouu  wwoouulldd  kknnooww  ooff  SSiimmoonn  SSiinneekk  aanndd  hhiiss  ""SSttaarrtt  wwiitthh  WWhhyy""  ttooooll..    AAss  

hhee  ssaayyss,,  hhee  ddiiddnn''tt  iinnvveenntt  iitt  --  hhee  ccooddiiffiieedd  iitt  aanndd  iitt''ss  mmaaggiicc  iiss  iittss  ssiimmpplliicciittyy..    GGeenniiuuss  iiss  oofftteenn  ssiimmppllee..    HHee  

ssaayyss  nnoo  oonnee  bbuuyyss  wwhhaatt  yyoouu  ddoo  uunnttiill  tthheeyy  bbuuyy  wwhhyy  yyoouu  ddoo  iitt..    TToo  aalliiggnn  hhiiss  rreevveellaattiioonn  wwiitthh  mmyy  

ccoonntteennttiioonn,,  yyoouurr  ccuussttoommeerrss  aanndd  tteeaamm  wwiillll  jjuuddggee  yyoouu  bbaasseedd  oonn  tthhee  ''hhooww''..    IIff  hhooww  yyoouu  ddoo  tthhiinnggss  

ccoommeess  ffrroomm  yyoouurr  bbeelliieeff,,  iitt''ss  mmoorree  ppoowweerrffuull  tthhaann  iiff  hhooww  yyoouu  ddoo  tthhiinnggss  ccoommeess  ffrroomm  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee..        

TThhee  rreeaassoonn  II''mm  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  yyoouu''llll  kknnooww  wwhhoo  SSiimmoonn  iiss,,  iiss  tthhaatt  ppeeooppllee  wwhhoo  bbeelliieevvee  aarree  iinnqquuiissiittiivvee  aanndd  tteenndd  ttoo  sseeeekk  oouutt  

iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iinnssppiirraattiioonn  tthhaatt  aalliiggnnss  wwiitthh  wwhhaatt  tthheeyy  bbeelliieevvee;;  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  rreeiinnffoorrcciinngg  iitt..    TThhiiss  ttaakkeess  tthheemm  ttoo  tthhee  nneexxtt  

lleevveell  ooff  bbeelliieeff..    BBeelliieeff  iinn  iittss  ppuurreesstt  ffoorrmm  iiss  ffaaiitthh..    EEvveerr  wwoonnddeerr  wwhhyy  mmoonneeyy  ggooeess  ttoo  mmoonneeyy??    IItt  tthhee  llaaww  ooff  aattttrraaccttiioonn  aanndd  iitt''ss  aass  

rreeaall  aass  ggrraavviittyy..    RReessppeecctt  tthhee  llaawwss  ooff  bbootthh  ttoo  eexxppeerriieennccee  eexxuullttaattiioonn  bbuutt  iiggnnoorree  eeiitthheerr  aatt  yyoouurr  ppeerriill..      AAss  SSiimmoonn  ssaayyss,,  wwhheenn  

yyoouu  ssuurrrroouunndd  yyoouurrsseellff  wwiitthh  ppeeooppllee  wwhhoo  bbeelliieevvee  wwhhaatt  yyoouu  bbeelliieevvee,,  ttrruusstt  eemmeerrggeess..    RReemmeemmbbeerr  tthhiiss  wwhheenn  hhiirriinngg..    DDooeess  tthhee  

ppeerrssoonnaalliittyy  aanndd  cchhaarraacctteerr  ooff  yyoouurr  nneeww  hhiirree  aalliiggnn  wwiitthh  yyoouurr  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt??    YYoouurr  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt  aaccttuuaallllyy  rreefflleeccttss  ((oorr  

sshhoouulldd))  yyoouurr  ''ccoorrppoorraattee  wwhhyy''..    DDoo  tthhee  ddaaiillyy  bbeehhaavviioouurrss  ooff  yyoouurr  tteeaamm  cchhaammppiioonn  tthhee  oorriiggiinnaall  wwhhyy  ooff  yyoouurr  ccoommppaannyy??    DDoo  

yyoouurr  cciittiizzeennss  cchhaammppiioonn  tthhee  oorriiggiinnaall  wwhhyy  ooff  yyoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn  --  tthhee  ''nnaattiioonnaall  wwhhyy''''??  TThhiiss  ppaarraaggrraapphh  iiss  aa  mmaassssiivvee  hhiinntt  aatt  wwhhaatt  

II''llll  aannnnoouunnccee  nneexxtt  mmoonntthh  aass  tthhee  ttoopp  qquuaalliittyy  nneecceessssaarryy  ffoorr  eexxcceelllleennccee..              MMEERRRRYY  CCHHRRIISSTTMMAASS  FFOOLLKKSS  &&  AA  HHAAPPPPYY  NNEEWW  YYEEAARR  

Merry Christmas  
to you all and thank you for your time and feedback 


