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AA  MMEETTAAPPHHOORR  

IImmaaggiinnee  aa  cchheeaapp  ddiinniinngg  ttaabbllee..  TThhee  ttaabbllee’’ss  ccoorree  iiss  

mmaaddee  ooff  ppaarrttiiccllee  bbooaarrdd..  BBaassiiccaallllyy  wwoooodd  cchhiippss  aanndd  

gglluuee..  TThhee  ttaabbllee’’ss  vveenneeeerr  iiss  tthhiinn  bbuutt  tthhee  ppaatttteerrnn  llooookkss  

lliikkee  mmaarrbbllee  oorr  hhiigghh  qquuaalliittyy  ttiimmbbeerr..    IItt  pprroovviiddeess  ffaallssee  

eevviiddeennccee  ooff  iittss  qquuaalliittyy..    WWiitthhoouutt  tthhee  vveenneeeerr,,  tthhee  ttaabbllee  

wwoouulldd  bbee  uunnaattttrraaccttiivvee  aanndd  nnoo  oonnee  wwoouulldd  bbuuyy  iitt..  AAss  

tthhee  ttaabbllee  aaggeess,,  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  iittss  qquuaalliittyy  bbeeccoommeess  

aappppaarreenntt  aass  iitt  ddeetteerriioorraatteess  ffrroomm  wwiitthhiinn..  TThhee  vveenneeeerr  

mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  iilllluussiioonn  ooff  qquuaalliittyy  --  ffoorr  aa  wwhhiillee..  IItt  ddooeess  iittss  

bbeesstt  ttoo  pprroovviiddee  tthhaatt  iilllluussiioonn  bbuutt  eevveennttuuaallllyy,,  dduuee  ttoo  

pprreessssuurree,,  tthhee  gglluuee  tthhaatt  bbiinnddss  tthhee  ccoorree  ttoo  tthhee  vveenneeeerr  

ggiivveess  wwaayy  aanndd  rreevveeaallss  tthhee  rreeaalliittyy  ooff  tthhee  iitteemm  ffoorr  aallll  ttoo  

sseeee..  AAss  tthhee  vveenneeeerr  iiss  nnooww  uunnsseeaalleedd,,  ssoo  tthhee  ttaabbllee’’ss  ffaattee  

iiss  sseeaalleedd..  IItt’’ss  ddiissccaarrddeedd..  TThhee  gglluuee  tthhaatt  bbiinnddss  tthhee  ttwwoo  

ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ttaabbllee’’ss  rreeaalliittyy  iiss  wwhhaatt’’ss  rreelliieedd  uuppoonn  

ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  iitt..  WWhhaatt  yyoouu  

sseeee  iissnn''tt  wwhhaatt  yyoouu  ggeett..    TThhee  hhiigghh  qquuaalliittyy  ttaabbllee  ddooeessnn’’tt  

rreeqquuiirree  vveenneeeerr..  IItt’’ss  ccoorree  iiss  ssoolliidd,,  rreeaall  aanndd  hhaass  iinntteeggrriittyy..  

EExxtteerrnnaallllyy  ppeerrcceeiivveedd,,  iitt  iiss  wwhhaatt  iitt  iiss..  TThheerree  iiss  nnoo  

pprreetteennssee..  AAss  iitt  aaggeess,,  iitt  ggaaiinnss  iinn  vvaalluuee  aanndd  rreeppuuttaattiioonn..  

NNooww  iitt’’ss  aann  aannttiiqquuee;;  wwoorrtthh  mmoorree  tthhaann  wwhheenn  iitt  wwaass  

nneeww  aanndd  hhiigghhllyy  ssoouugghhtt  aafftteerr..  IItt  ssuurrvviivveess  aanndd  pprroossppeerrss  

bbaasseedd  oonn  iittss  ccoorree  vvaalluuee  aanndd  tthhee  ccoonnssiisstteennccyy  ooff  iittss  

mmaakkeeuupp..  WWhhaatt  yyoouu  sseeee  IISS  wwhhaatt  yyoouu  ggeett..  

  

  

  

  

  

  

IINN  RREEAALLIITTYY  

NNooww  aappppllyy  tthhiiss  ttoo  ppeeooppllee..    TThhee  ccoorree  aanndd  tthhee  vveenneeeerr..  IIssnn’’tt  

tthhaatt  tthhee  cchhaarraacctteerr  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy??    WWhheenn  ppeeooppllee  aarree  

uunnddeerr  pprreessssuurree,,  ccaann  tthheeyy  nnoott  bbeeccoommee  ““uunngglluueedd””??    WWhheenn  

tthhaatt  hhaappppeennss  aanndd  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  iiss  rreemmoovveedd,,  tthhee  cchhaarraacctteerr  

iiss  oonn  sshhooww  ffoorr  aallll  ttoo  sseeee..  WWhheenn  tthhee  cchhaarraacctteerr  aanndd  tthhee  

ppeerrssoonnaalliittyy  aarree  oonnee  aanndd  tthhee  ssaammee,,  pprreessssuurree  oovveerr  ttiimmee  wwoonn’’tt  

sseeppaarraattee  tthhee  ttwwoo  aanndd  tthhaatt  ttoooo  iiss  bbaasseedd  oonn  ccoorree  vvaalluueess  aanndd  

ccoonnssiisstteennccyy..  AAnnyy  ppeerrssoonn''ss  ttrruuee  cchhaarraacctteerr  ccoommeess  oouutt  wwhheenn  

tthheeyy  aarree  uunnddeerr  pprreessssuurree..    WWhheenn  cchhaarraacctteerr  eemmeerrggeess,,  wwhhaatt  

hhaappppeennss  nneexxtt  ddeeffiinneess  tthhee  oouuttccoommee  aanndd  tthhee  rreeppuuttaattiioonn..    AAss  

tthhee  ppeerrssoonn  aaggeess  aanndd  ggaaiinnss  eexxppeerriieennccee,,  kknnoowwlleeddggee  iiss  

ssuupppplleemmeenntteedd  wwiitthh  wwiissddoomm  aanndd  tthhee  vvaalluuee  iinnccrreeaasseess..  OOlldd  

sscchhooooll,,  nnoott  oolldd  hhaatt  iiss  tthhee  kkeeyy..  NNeevveerr  ccoonnffuussee  tthhee  ttwwoo..  

NNoottiioonnss  lliikkee  lloonnggeevviittyy,,  rreelleevvaannccee,,  wwoorrtthh  aanndd  eexxaammpplleess  sseett,,  

bbeeccoommee  tthhee  oorrddeerr  ooff  tthhee  ddaayy..    CCoonnssiiddeerr  tthhee  jjoobb  iinntteerrvviieeww..    

WWhhaatt  yyoouu''rree  rreeaallllyy  sseeeeiinngg  iiss  aa  ssaalleess  ppiittcchh  aanndd  

uunnddeerrssttaannddaabbllyy  ssoo..    RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  yyoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  uunnddeerr  

ssttaaffffeedd  tthhaann  wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd,,  ssoo  yyoouu''dd  bbeetttteerr  ffiigguurree  oouutt  aa  

wwaayy  ttoo  aasssseessss  tthhee  cchhaarraacctteerr  iinnsstteeaadd  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy..    

CCoonnssiiddeerr  tthhee  ffiirrsstt  ddaattee..    IItt''ss  aa  ssaalleess  ppiittcchh  ttoooo..    YYoouu''rree  bbeetttteerr  

ooffff  ssiinnggllee  tthhaann  iinn  aa  bbaadd  rreellaattiioonnsshhiipp..    AA  ggoooodd  ffiirrsstt  ddaattee  iiss  nnoo  

gguuaarraanntteeee  ooff  aa  ggoooodd  rreellaattiioonnsshhiipp..    SSoo  aass  rroouuttiinnee  ttaakkeess  tthhee  

eeddggee  ooffff  eevveerryyoonnee,,  hhooww  wwiillll  wwhhaatt''ss  uunnddeerrnneeaatthh  sshhaappee  uupp??  

 

 

  

  

  

  

WWhhaatt  yyoouu  sseeee  iiss  wwhhaatt  yyoouu  ggeett!!    WWoouullddnn''tt  tthhaatt  bbee  ggrreeaatt  iiff  iitt  wwaass  aallwwaayyss  ttrruuee..    WWoouullddnn''tt  hhiirriinngg  

ssoommeeoonnee  bbee  ssaaffee  aanndd  eeaassyy  iiff  tthhee  ppeerrssoonnaalliittyy  oonn  sshhooww  aatt  tthhee  iinntteerrvviieeww  wwaass  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  

cchhaarraacctteerr  yyoouu''rree  ssttuucckk  wwiitthh  iiff  yyoouu  hhiirree  hhiimm  oorr  hheerr??    WWoouullddnn''tt  iitt  bbee  ggrreeaatt  iiff  tthhee  qquuaalliittyy  iinn  tthhee  pprreevviieeww  

ooff  aa  ccoommiinngg  aattttrraaccttiioonn  wwaass  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  mmoovviiee  wwhheenn  yyoouu  ccoommmmiitt  ttoo  sseeee  iitt..    AAnndd  hhooww  mmaannyy  

mmoorree  mmaarrrriiaaggeess  wwoouulldd  llaasstt  iiff  tthhee  bbeehhaavviioouurr  yyeeaarrss  iinn,,  wwaass  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  bbeehhaavviioouurr  oonn  tthhee  ffiirrsstt  

ddaattee;;  oorr  eevveenn  dduurriinngg  tthhee  hhoonneeyymmoooonn??    YYeepp,,  lliiffee  wwoouulldd  bbee  ssiimmppllee..    BBuutt  ssiimmppllee  iissnn''tt  aallwwaayyss  eeaassyy..    

MMoosstt  wwoorrtthhwwhhiillee  tthhiinnggss  lliikkee  hheeaalltthh,,  lloovvee,,  dduuttyy  aanndd  llooyyaallttyy  aarree  ssiimmppllee  eennoouugghh  nnoottiioonnss  bbuutt  hhooww  eeaassyy  

aarree  tthheeyy??    WWeellll,,  iitt  hheellppss  iiff  yyoouurr  cchhaarraacctteerr  mmaattcchheess  yyoouurr  ppeerrssoonnaalliittyy..    TThhiiss  iiss  wwhheerree  yyoouurr  ccoonnsscciioouuss  

mmiinndd  nneeeeddss  ttoo  gguuaarrdd  aaggaaiinnsstt  wwhhaatt  iitt  aalllloowwss  iinnttoo  yyoouurr  ssuubbccoonnsscciioouuss  mmiinndd..    TThhee  eerroossiioonn  ooff  ssttaannddaarrddss  

((tthhee  hhoonneeyymmoooonn''ss  oovveerr  iiss  aann  eexxaammppllee  tthhaatt  ttyyppiiffiieess  tthhiiss))  wwoonn''tt  bbee  nnoottiicceedd  ccoonnsscciioouussllyy  bbeeccaauussee  tthhee  

ssuubb  ccoonnsscciioouuss  iiss  wwhheerree  tthhee  cchhaannggee  iiss  ttaakkiinngg  ppllaaccee..    CCoommpprroommiissiinngg  aanndd  ttoolleerraannccee  iiss  tthhee  ccaattaallyysstt..    

AAss  ssoooonn  aass  yyoouu''rree  nnoott  sshhoocckkeedd  bbyy  ssoommeetthhiinngg,,  yyoouu  ttoolleerraattee  iitt..    TThheenn  aacccceepptt  iitt..    TThheenn  yyoouu  eemmuullaattee  iitt  

aanndd  eevveennttuuaallllyy  yyoouu  eennccoouurraaggee  iitt..    SSoo  lleett''ss  eexxaammiinnee,,  mmeettaapphhoorriiccaallllyy  aanndd  iinn  rreeaalliittyy,,  wwhhaatt''ss  ggooiinngg  oonn..  
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II  rreecckkoonn  bbyy  nnooww,,  eevveerryyoonnee  wwoouulldd  bbee  tthhiinnkkiinngg  ooff  ssoommeeoonnee  eellssee  wwhhoo  ffiittss  tthhiiss  nnaarrrraattiivvee..    HHeerree''ss  tthhee  rruubb;;  tthhee  eeaassiieesstt  ppeerrssoonn  ttoo  

ffooooll  oorr  ttoo  lliiee  ttoo  iiss  gguueessss  wwhhoo??  WWeellll,,  nnooww  yyoouu  kknnooww  wwhhyy;;  iitt''ss  bbeeccaauussee  tthheerree  aarree  ttwwoo  lleevveellss  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  tthheeyy  oofftteenn  

ccllaasshh..    YYoouurr  ssuubbccoonnsscciioouuss  ddooeessnn''tt  kknnooww  rriigghhtt  ffrroomm  wwrroonngg..    YYoouurr  mmoorraall  ccoommppaassss  lliivveess  iinn  yyoouurr  ccoonnsscciioouuss  ssttaattee..    AAllll  yyoouurr  sseellff--

ttaallkk,,  tthhee  hhaabbiittss  yyoouu  ccuullttiivvaattee  aanndd  tthhee  ssuubblliimmiinnaall  mmeessssaaggeess  yyoouu  aabbssoorrbb  eevveerryy  ddaayy  tthhoouugghh  aaddvveerrttiissiinngg,,  ppoopp  ccuullttuurree  aanndd  tthhee  

mmeeddiiaa  ddeevveelloopp  eeiitthheerr  wwaallllss  oorr  ffrreeeewwaayyss  ((ddeeppeennddiinngg  oonn  wwhheetthheerr  tthheeyy''rree  ppoossiittiivveess  oorr  nneeggaattiivveess))  ffoorr  tthhee  ccoonnsscciioouuss  tthhiinnggss  

yyoouu  ssaayy  aanndd  ddoo..    NNoo,,  yyoouu  ccaann''tt  jjuuddggee  aa  bbooookk  bbyy  iittss  ccoovveerr  bbuutt  wwee  ddoo..    IInn  tthhee  lliitteerraall  sseennssee,,  ppuubblliisshheerrss  ssppeennddss  hheeaappss  oonn  

ccoovveerrss  ttoo  aattttrraacctt  yyoouurr  aatttteennttiioonn  aanndd  ccoommppeell  yyoouu  ttoo  bbuuyy..    SSoo;;  jjuusstt  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  rreeaadd  tthhee  ffoorrwwaarrdd  bbeeffoorree  hhaannddiinngg  oovveerr  

yyoouurr  mmoonneeyy..    IInn  tthhaatt  jjoobb  iinntteerrvviieeww,,  lleeaarrnn  iiff  yyoouu  ccaann  aabboouutt  cchhaarraacctteerr  aanndd  iiff  yyoouu  ccaann''tt  ddeetteerrmmiinnee  iitt,,  ddoonn''tt  hhiirree!!      OOnn  tthhee  ffiirrsstt  

ddaattee,,  wwaattcchh  hhooww  yyoouurr  ddaattee  ttrreeaatt  wwaaiitt  ssttaaffff  --  tthhaatt''ss  aann  eexxaammppllee  ooff  cchhaarraacctteerr..    YYoouu  kknnooww  wwhhaatt  yyoouu''rree  ddooiinngg  nnooww??    YYoouu''rree  

ddiissccrriimmiinnaattiinngg  aanndd  tthhaatt''ss  nnoott  aa  bbaadd  wwoorrdd  --  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ooppppoossiittee..    WWhheenn  iiss  iitt  eevveerr  aa  ggoooodd  iiddeeaa  ttoo  bbee  iinnddiissccrriimmiinnaattee??  
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