
NNOO..  110055  JJUUNNEE  22001199  

SSTTUUFFFF  

 

  

  

  

  

WWhhaatt  ttiimmiinngg!!    HHeerree  iinn  AAuussttrraalliiaa  wwee  hhaavvee  jjuusstt  ppuutt  aa  ffeeddeerraall  eelleeccttiioonn  ttoo  bbeedd..    WWiitthhoouutt  ppaarrttiissaannsshhiipp,,  II  

ccaann  rreeppoorrtt  wwiitthh  cceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  tthhee  wwiinnnneerr  wwaass  RREELLIIEEFF..    NNoott  ssoo  mmuucchh  iinn  tthhee  oouuttccoommee  aass  iinn  tthhee  ffaacctt  

tthhaatt  iitt''ss  oovveerr  aanndd  ddoonnee  wwiitthh..    AAnndd  wwiitthh  tthhaatt  ccoommeess  ccoonnffiiddeennccee..    UUnncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  eelleeccttoorraattee  iinn  tthhee  

lleeaadd  uupp  wwaass  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbuussiinneessss  hhoollddiinngg  iittss  ccoolllleeccttiivvee  bbrreeaatthh..    TThheerree  iiss  nnooww,,  ddeeffiinniitteellyy  

ssoommeetthhiinngg  iinn  tthhee  aaiirr  wwoorrtthh  bbrreeaatthhiinngg  aanndd  ffaarr  mmoorree  ppaallaattaabbllee  tthhaann  tthhee  ooddoouurr  ooff  BBSS..    TThhee  ggoooodd  nneewwss  

iiss  tthhaatt  wwee  aarree  aabboouutt  ttoo  kkiicckk  ooffff  aa  nneeww  ffiissccaall  yyeeaarr..    II''vvee  aallwwaayyss  mmaaddee  aann  eeffffoorrtt  wwiitthh  tthheessee  bbuulllleettiinnss  ttoo  

iinnssppiirree  rraatthheerr  tthhaann  mmoottiivvaattee  bbeeccaauussee  iitt''ss  mmoorree  eenndduurriinngg..    LLoonngg  aafftteerr  tthhee  aaddrreennaalliinnee  hhaass  wwoorrnn  ooffff,,  

yyoouu  nneeeedd  ttoo  bbee  pprreeppaarreedd  aanndd  hhaavvee  aa  ppllaann..    TThhaatt  iiss  ccoonnffiiddeennccee  rriigghhtt  tthheerree  aanndd  tthhaatt  kkeeeeppss  yyoouu  iinn  

tthhee  ggaammee..    TThhiiss  iiss  nnoott  aabboouutt  ppeerrffeeccttiioonn..    TThhaatt''ss  aann  iiddeeaall  oorr  eevveenn  aa  ffaannttaassyy..    EExxcceelllleennccee  hhoowweevveerr  iiss  

ppoossssiibbllee  aanndd  pprreeffeerraabbllee  bbuutt  nneevveerr  aann  aacccciiddeenntt..    IItt  ttaakkeess  ppllaannnniinngg,,  ccoouurraaggee,,  bbeelliieeff  aanndd  rreessoollvvee..  AAss  

tthhee  EEOOFFYY  bbeecckkoonnss,,    II''llll  ooffffeerr  ssoommee  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  ssoommee  ggrreeaatt  ffoollkkss  tthhaatt  rreefflleeccttss  tthheessee  qquuaalliittiieess..      
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NNFFLL  IIMMMMOORRTTAALL  VVIINNCCEE  LLOOMMBBAARRDDII  IISS  WWOORRTTHH  KKNNOOWWIINNGG  AABBOOUUTT..  HHEE  CCOOAACCHHEEDD  TTHHEE  GGRREEEENN  BBAAYY  PPAACCKKEERRSS  TTOO  

WWIINN  TTHHEE  FFIIRRSSTT  TTWWOO  SSUUPPEERRBBOOWWLLSS..    ""II  ffiirrmmllyy  bbeelliieevvee  aannyy  mmaann''ss  ffiinneesstt  hhoouurr,,  hhiiss  ggrreeaatteesstt  ffuullffiillllmmeenntt  ttoo  aallll  hhee  hhoollddss  

ddeeaarr  iiss  tthhaatt  mmoommeenntt  wwhheenn  hhee  hhaass  wwoorrkkeedd  hhiiss  hheeaarrtt  oouutt  iinn  aa  ggoooodd  ccaauussee  aanndd  lliieess  eexxhhaauusstteedd  oonn  tthhee  ffiieelldd  ooff  

bbaattttllee..    WWaattcchh  yyoouurr  tthhoouugghhttss,,  TThheeyy  bbeeccoommee  yyoouurr  bbeelliieeffss..    WWaattcchh  yyoouurr  bbeelliieeffss,,  tthheeyy  bbeeccoommee  yyoouurr  wwoorrddss..  

WWaattcchh  yyoouurr  wwoorrddss,,  tthheeyy  bbeeccoommee  yyoouurr  aaccttiioonnss..    WWaattcchh  yyoouurr  aaccttiioonnss,,  tthheeyy  bbeeccoommee  yyoouurr  hhaabbiittss..  WWaattcchh  yyoouurr  

hhaabbiittss  tthheeyy  bbeeccoommee  yyoouurr  cchhaarraacctteerr..  IIff  yyoouu  aarreenn''tt  ffiirreedd  wwiitthh  eenntthhuussiiaassmm,,  yyoouu''llll  bbee  ffiirreedd  wwiitthh  eenntthhuussiiaassmm..  IIff  yyoouu  

aarree  rriigghhtt  aallll  tthhee  ttiimmee  yyoouu  aarreenn''tt  ttaakkiinngg  eennoouugghh  rriisskkss""..  ""II ''mm  hheerree  bbeeccaauussee  wwee  wwiinn..  YYoouu''rree  hheerree  bbeeccaauussee  wwee  wwiinn..  

WWhheenn  wwee  lloossee  wwee''rree  ggoonnee""..        TThhaatt''ss  aa  wwaakkeeuupp  ccaallll  bbeeccaauussee  ''iimmmmoorrttaall''  iiss  aa  bbiitt  lliikkee  ''ppeerrffeeccttiioonn''..    IItt''ss  aann  iilllluussiioonn..  

 
BBrriiaann  TTrraacceeyy  ssppeeaakkss  ooff  aann  ''IINNCCOOMMEE  TTHHEERRMMOOSSTTAATT''..    HHee  eexxppllaaiinnss  tthhaatt  wwhhaatteevveerr  yyoouu  eeiitthheerr  ccoonnsscciioouussllyy  oorr  

uunnccoonnsscciioouussllyy  sseett  aass  yyoouurr  iinnccoommee  tthheerrmmoossttaatt,,  yyoouurr  bbeehhaavviioouurrss  wwiillll  aauuttoommaattiiccaallllyy  rreegguullaattee  yyoouurr  oouuttccoommeess  

ttoo  aalliiggnn  wwiitthh  yyoouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  ccoommffoorrtt  zzoonneess..    TToo  tthhaatt,,  II  wwoouulldd  aadddd  ''ffeeaarrss..''  TThhiiss  iiss  wwhhyy  II  ssuuggggeesstt  yyoouu  

nneevveerr  wwoorrrryy  aabboouutt  wwhhaatt  aa  ccoolllleeaagguuee,,  rriivvaall  oorr  ssoommee  eetthheerreeaall  bbeenncchhmmaarrkk  ssuuggggeessttss  iiss  ppoossssiibbllee..      RRaatthheerr,,  ffooccuuss  

oonn  wwhhaatt  yyoouu  ppeerrssoonnaallllyy  aarree  ccaappaabbllee  ooff..      TTaapp  iinnttoo  tthhee  aaiirr  ooff  ccoonnffiiddeennccee    rriigghhtt  nnooww  aanndd  ddoonn''tt  bbee  ddiissttrraacctteedd..  

TTrraacceeyy  ssaayyss,,  ""  TToopp  ppeeooppllee  kknnooww  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  tthheeyy  wwiillll  eeaarrnn  eeaacchh  yyeeaarr..    TThhee  rreesstt  hhaavvee  nnoo  iiddeeaa  uunnttiill  tthheeyy  ggeett  

tthheeiirr  ggrroouupp  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  tthheenn  tthheeyy  ccaann  sseeee  wwhhaatt  hhaappppeenneedd..""      TTHHEE  FFUUTTUURREE  BBEELLOONNGGSS  TTOO  TTHHEE  CCOOMMPPEETTEENNTT  

 

 TToo  tthhee  rriigghhtt  iiss  JJ..CC..  PPEENNNNYY  tthhee  ffoouunnddeerr  ooff  tthhee  cchhaaiinn  ooff  ssttoorreess  tthhaatt  bbeeaarr  hhiiss  nnaammee..    BBeelliieevvee  iitt  oorr  nnoott,,  hhiiss  mmiiddddllee  

nnaammee  iiss  ""CCaasshh..""  WWhhaatt  aa  ttiimmee  ttoo  bbee  rreemmiinnddeedd  ooff  hhiiss  mmoosstt  ffaammoouuss  qquuoottee;;  ""GGiivvee  mmee  aa  ssttoocckk  cclleerrkk  wwiitthh  aa  

ggooaall,,  aanndd  II  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  aa  mmaann  wwhhoo  wwiillll  mmaakkee  hhiissttoorryy..  GGiivvee  mmee  aa  mmaann  wwiitthhoouutt  aa  ggooaall,,  aanndd  II  wwiillll  ggiivvee  yyoouu  aa  

ssttoocckk  cclleerrkk..    SSoo  --  ggoott  yyoouurr  ggooaallss  ffoorr  tthhee  nneeww  ffiissccaall  yyeeaarr  rreeaaddyy  yyeett??    IIff  yyoouu  hhaavvee  --  ggrreeaatt..    YYoouu''rree  iinn  tthhee  vvaasstt  

mmiinnoorriittyy..    IIff  yyoouu  hhaavveenn''tt  --  wwhhyy  nnoott??    IIss  iitt  aappttiittuuddee  oorr  aattttiittuuddee??    IIff  yyoouu''rree  aa  lleeaaddeerr  aanndd  yyoouurr  yyeeaarr  wwrraappss  uupp  

bbeetttteerr  tthhaann  tthhee  pprreevviioouuss  yyeeaarr,,  ooddddllyy  eennoouugghh,,  yyoouu  aarree  aatt  ggrreeaatteerr  rriisskk..    TThhee  mmoosstt  ddaammaaggee  iiss  ddoonnee  aatt  ssppeeeedd..  

HHaavvee  yyoouu  hheeaarrdd  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ""FFrreeuuddiiaann  sslliipp""??  SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd  wwaass  tthhee  ffaatthheerr  ooff  ppssyycchhiiaattrryy..  TThhee  mmaann  ttoo  

tthhee  rriigghhtt  iiss  nnoott  SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd..    HHee  iiss  AAnnddrreeww  DDeennttoonn..    HHee  iiss,,  ttoo  mmyy  mmiinndd,,  tthhee  ffiinneesstt  iinntteerrvviieewweerr  II  hhaavvee  eevveerr  

sseeeenn..    WWhhyy??  BBeeccaauussee  hhee  hhaass  aa  lloott  iinn  ccoommmmoonn  wwiitthh  SSiiggmmuunndd  FFrreeuudd  iinn  tthhaatt  hhee  hhaass  tthhee  ccaappaacciittyy  ttoo  ccaauussee  hhiiss  

gguueessttss  ttoo  mmaakkee  FFrreeuuddiiaann  sslliippss..    CCoonnssiiddeerr  tthhee  ttiittllee  ooff  oonnee  ooff  hhiiss  TTVV  sshhoowwss;;  ""EEnnoouugghh  RRooppee..""  CCoonnssiiddeerr  tthhee  rreesstt  

ooff  tthhaatt  oolldd  ssaayyiinngg..    FFrreeuudd  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  iiff  aa  ppssyycchhiiaattrriisstt  ccoouulldd  ccrreeaattee  aann  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerreebbyy  tthhee  

ppaattiieenntt  ccoouulldd  ssppeeaakk  ffrreeeellyy  aabboouutt  tthheemmsseellvveess,,  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  eevveennttuuaallllyy  mmaakkee  aa  ""sslliipp""..  TThhee  sslliipp  rreevveeaallss  

tthheeiirr  ttrruuee  aanndd  iinnnneerrmmoosstt  tthhoouugghhttss  aanndd  ffeeeelliinnggss..  TThhiiss  ""ccoonnffeessssiioonn""  aalllloowwss  tthhee  ppssyycchhiiaattrriisstt  ttoo  pprroovviiddee  ssoolluuttiioonnss  

iinn  tthhee  wwaayy  ooff  ttrreeaattmmeennttss..  DDeennttoonn,,  ((tthhrrooww  FFrroosstt  aanndd  PPaarrkkiinnssoonn  iinn  bbuutt  AAnnddrreeww''ss  tthhee  bbeesstt))  ppeerrffeecctteedd  tthhiiss  aass  aann  

aarrtt  ffoorrmm..    TThhee  ffrriinnggee  bbeenneeffiitt  iiss  ttrruusstt  aanndd  tthhee  rreessuullttiinngg  rreeppuuttaattiioonn  tthhaatt  ggooeess  wwiitthh  iitt..      IIff  yyoouu  aarree  iinn  ssaalleess,,  sseerrvviiccee  

oorr  hhoossppiittaalliittyy,,    iiff  yyoouu  lleeaadd  aa  tteeaamm  oorr  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnvviinncciinngg  iinn  yyoouurr  sspphheerree,,    yyoouu  mmuusstt    ttaapp  iinnttoo  tthhiiss  qquuaalliittyy  

  

'PRESSURE & STRESS 

IS THE COMMON 

COLD OF THE 

PSYCHE' 

IIFF  YYOOUU  HHAAVVEE  AA  PPUULLSSEE  --  YYOOUU  HHAAVVEE  AA  PPUURRPPOOSSEE  

 

TThhee  mmaann  ttoo  tthhee  rriigghhtt  iiss  GGaalliilleeoo  GGaalliilleeii..    TToo  mmyy  mmiinndd,,  hhee  eeppiittoommiisseess  tthhee  ccoouurraaggee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ddiissccoovveerryy  

pprroocceessss..    HHiiss  rreevveellaattiioonnss  wweerree  mmaaddee  dduurriinngg  aa  ppeerriioodd  ooff  hhiissttoorryy  wwhheerree  ssuuggggeessttiinngg  aannyytthhiinngg  oouuttssiiddee  

mmaaiinnssttrreeaamm  ddooccttrriinnee  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  hheerreettiiccaall..    TThhee  PPCC  ooff  tthhee  ddaayy  ppeerrhhaappss..    HHee  wwaass  aaccttuuaallllyy  iimmpprriissoonneedd  

ffoorr  iitt..    HHeerree''ss  aa  ccoouuppllee  ooff  hhiiss  ppeerrssoonnaall  iinnssiigghhttss;;    ""MMeeaassuurree  wwhhaatt  iiss  mmeeaassuurraabbllee  --  aanndd  mmaakkee  mmeeaassuurraabbllee  wwhhaatt  

iiss  nnoott..""  GGoooodd  aaddvviiccee  ffoorr  mmaannaaggeerrss  rriigghhtt  tthheerree..  EExxaammppllee::  mmoorraallee..    ""II''vvee  hhaavvee  nneevveerr  mmeett  aa  mmaann  ssoo  iiggnnoorraanntt  

tthhaatt  II  ccoouullddnn''tt  lleeaarrnn  ssoommeetthhiinngg  ffrroomm  hhiimm..""  NNooww  tthhaatt''ss  pprraaggmmaattiissmm..    OOnn  tthhee  ooppppoossiittee  ssiiddee;;  ""YYoouu  ccaannnnoott  

tteeaacchh  aa  mmaann  aannyytthhiinngg..    YYoouu  ccaann  oonnllyy  hheellpp  hhiimm  ddiissccoovveerr  iitt  wwiitthhiinn  hhiimmsseellff""..    TThhaatt''ss  ggoooodd  aaddvviiccee  ffoorr  lleeaaddeerrss  ..      

  

  
TTrraannssllaattiinngg  tthhee  wwiissddoomm  ooff  tthhee  aaggeess  iinnttoo  ddaaiillyy  aaccttiioonnaabbllee  ssttrraatteeggiieess  iiss  tthhee  cchhaalllleennggee..    SSoo  mmaannyy  aarree  lloocckkeedd  iinnttoo  rroouuttiinnee  aanndd  

hheelldd  ccaappttiivvee  bbyy  bbuussyy--nneessss  tthhaatt  tthheeyy  mmiissss  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhaatt  aarree  oonnllyy  vviissiibbllee  aatt  aa  sslloowweerr  ssppeeeedd..    TThheessee  ffiivvee  iiccoonniicc  

cchhaarraacctteerrss,,  ssoo  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  oonnee  aannootthheerr,,  sshhaarree  aa  ttrraaiitt  tthhaatt  bbiinnddss  tthheemm  ttoo  ffaammee  aanndd  aavvooiiddss  tthhiiss  ppiittffaallll..    TThhaatt  ttrraaiitt  iiss  iinnssiigghhtt..    

TToo  uussee  iitt  rreeqquuiirreess  aa  ttiimmee  oouutt..    YYoouu  hhaavvee  ttoo  bbeelliieevvee  yyoouu  hhaavvee  tthhaatt  ttiimmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaakkee  aa  ddeecciissiioonn  ttoo  uussee  iitt..    IIff  yyoouu  ddoonn''tt,,  

bbee  aassssuurreedd  tthhaatt  ssoommeetthhiinngg  oorr  ssoommeeoonnee  wwiillll  iinntteerrvveennee..    RReeccoovveerryy  oorr  ssuurrvviivvaall  iiss  nnooww  aallssoo    ttiimmee  ccoonnssuummiinngg..  

  

  
"DEPRESSION IS JUST ANGER WITHOUT ENTHUSIASM".  STEVEN WRIGHT 


