
 

  

  

  

  

  

SSOO  --  wwhhaatt  ddiidd  II  ppeerrssoonnaallllyy  lleeaarrnn  iinn  22002200??    AAmmiiddsstt  tthhee  ddoooomm  aanndd  gglloooomm,,  II  ttrriieedd  ttoo  bbee  oobbsseerrvvaanntt  

rraatthheerr  tthhaann  jjuuddggeemmeennttaall  aabboouutt  wwhhaatt  II  wwiittnneesssseedd..    IItt  tteesstteedd  mmee..    IItt  wwaass  ttoouugghh  bbeeccaauussee  II  ccoonnttiinnuuee  ttoo  

sseeee  tthhee  rriissee  aanndd  rriissee  ooff  ssttuuppiiddiittyy  bboorrnn  ffrroomm  iiggnnoorraannccee  oorr  ddiissttrraaccttiioonn..    TThheerree''ss  nnoo  ppooiinntt  iinn  wwaalllloowwiinngg  

iinn  jjuuddggeemmeenntt..    JJuuddggeemmeenntt  pprreevveennttss  yyoouu  ffrroomm  mmaakkiinngg  aann  uunnbbiiaasseedd  oobbsseerrvvaattiioonn..      TThhiiss  rreessuullttss  iinn  tthhee  

iinnaabbiilliittyy  ttoo  sseeee  aann  uuppssiiddee  ttoo  aa  bbaadd  ssiittuuaattiioonn  oorr  aa  tthhiirrdd  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  aa  pprroobblleemm..    SSeeeeiinngg  aann  uuppssiiddee  iiss  

aabboouutt  ooppttiimmiissmm..    FFiinnddiinngg  aa  tthhiirrdd  aalltteerrnnaattiivvee  iiss  aabboouutt  ccoommbbiinniinngg  ccrreeaattiivviittyy  wwiitthh  rreessppeecctt..    II''vvee  

mmaannaaggeedd  aa  ffeeww  bbuuzzzz  wwoorrddss  iinn  tthhiiss  ooppeenniinngg  mmoonnoolloogguuee..    II''dd  lliikkee  ttoo  eexxpplloorree  tthheemm  wwiitthh  aa  vviieeww  ttoo  

ooffffeerriinngg  ssoommee  iinnssiigghhttss  aanndd  ttiippss  tthhaatt  mmiigghhtt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  yyoouurr  NNeeww  YYeeaarr''ss  rreessoolluuttiioonnss  --  ssoo  hheerree  ggooeess!!  
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OOPPTTIIMMIISSMM::    TThheerree''ss  nnoo  ppooiinntt  iinn  nnoott  bbeeiinngg  ooppttiimmiissttiicc..    EEvveerryy  mmoommeenntt  ooff  yyoouurr  lliiffee  sshhoouulldd  bbee  

jjuusstt  aass  iimmppoorrttaanntt  aass  eevveerryy  ootthheerr  mmoommeenntt..    OOuurr  ffrriieenndd  ttoo  tthhee  rriigghhtt  iiss  lliivviinngg  ((ffoorr  nnooww))  aanndd  

cchhoooossiinngg  ttoo  eennjjooyy  aa  mmoommeenntt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  hhiiss  ffuuttuurree..    YYoouu  nneevveerr  kknnooww  wwhhaatt  mmoommeenntt  iiss  

ggooiinngg  ttoo  bbee  yyoouurr  llaasstt..    IIrroonniiccaallllyy,,  aaddrreennaalliinn  jjuunnkkiieess  rreelliisshh  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  rriiddee  tthheeyy''rree  

oonn  bbeeiinngg  tthheeiirr  llaasstt..    II''mm  nnoott  tthhaatt  bbrraavvee  bbuutt  ttoottaallllyy  ggeett  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ''lliivviinngg''..    NNoott  

eevveerryyoonnee  wwhhoo''ss  aalliivvee  iiss  ''lliivviinngg''..        SSoo  ffoorr  22002211,,  pprraaccttiiccee  ooppttiimmiissmm  --    iitt  iimmppaaccttss    oouuttccoommeess!!  

OOPPTTIIMMIISSMM  VVEERRSSUUSS  RREEAALLIISSMM::    TThheerree''dd  bbee  ppeeooppllee  oouutt  tthheerree  wwhhoo''dd  rreeaadd  tthhaatt  llaasstt  

ppaarraaggrraapphh  aanndd  ssaayy,,  ""yyeeaahh  bbuutt  bbee  rreeaalliissttiicc""!!    RReeaalliissttss  aarree  oofftteenn    jjuusstt  ppeessssiimmiissttss  iinn  ddiissgguuiissee..    

WWhheenn  ssoommeeoonnee  tteellllss  yyoouu  ttoo  bbee  rreeaalliissttiicc,,  iitt''ss  oofftteenn  jjuusstt  ttoo  rraaiinn  oonn  yyoouurr  ppaarraaddee..    AAss  JJeeffffrreeyy  

GGiittoommeerr  oonnccee  ssaaiidd,,  ""IItt''ss  pprroobbaabbllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  ddoonn''tt  hhaavvee  aa  ppaarraaddee  ooff  tthheeiirr  oowwnn""..    SSoo  

ffoorr  22002211,,  kkeeeeppss  yyoouurr  ddrreeaammss  aanndd  ggooaallss  pprriivvaattee,,    BBee  qquuiieettllyy  pprreeppaarreedd..  NNoott  eevveerryyoonnee  yyoouu  

kknnooww  wwaannttss  yyoouu  ttoo  wwiinn..  AAss  mmyy  ggoooodd  ffrriieenndd  JJoohhnn  BBllaaiinnee  ssaaiidd,,  ""iitt''ss  tthhee  hhaarrdd  wwoorrkk  tthhaatt  yyoouu  

ddoo  wwhheenn  nnoo--oonnee  iiss  wwaattcchhiinngg  tthhaatt  hheellppss  yyoouu  aacchhiieevvee  tthhee    aaccccoollaaddeess  wwhheenn  eevveerryyoonnee  iiss  wwaattcchhiinngg..    TThhaannkk  yyoouu  JJoohhnn.. 

CCRREEAATTIIVVIITTYY::    CCrreeaattiivvee  ppeeooppllee  aanndd  bbeeiinngg  ccrreeaattiivvee  ccaann  oofftteenn  llooookk  oodddd  ttoo  tthhee  oobbsseerrvveerr..    

TThhee  ttrroouubbllee  iiss;;  tthhee  oobbsseerrvveerr  iiss  uussuuaallllyy  tthhee  oonnee  wwhhoo  ggeett''ss  lleefftt  bbeehhiinndd  wwhheenn  tthhee  ccrreeaattiivvee  

ppeerrssoonn  bbeeccoommeess  tthhee  ttrreenndd  sseetttteerr  oorr  eennttrreepprreenneeuurr..    SSoo  ffoorr  22002211,,  ppuutt  yyoouurr  NNiikkeess  oonn  aanndd  

jjuusstt  ddoo  iitt..    EExxppllooiitt  yyoouurr  iinnddiivviidduuaalliittyy..    EEnnjjooyy  cchhaalllleennggiinngg  ccoonnvveennttiioonn  aanndd  bbuucckkiinngg  tthhee  

ssyysstteemm  bbeeccaauussee  ccoonnvveennttiioonnss  aanndd  ssyysstteemmss  aarree  ddeessiiggnneedd  ttoo  ccoonnttrrooll  hhiieerraarrcchhiieess  wwhhiicchh  

ddoonn''tt  cchhaammppiioonn  tthhee  iinnddiivviidduuaall..    UUnnrreeaalliisseedd  ppootteennttiiaall  iiss  tthhee  ggrreeaatteesstt  ssiinn  yyoouu  ccaann  ccoommmmiitt..      

BBUUSSYY  VVEERRSSUUSS  PPRROODDUUCCTTIIVVEE::    CCrreeaattiivviittyy  iiss  aabboouutt  bbeeiinngg  pprroodduuccttiivvee..    TThhaatt  ttaakkeess  ssoommee  ttiimmee  

aanndd  oofftteenn  ddooeessnn''tt  bbeeaarr  ffrruuiitt  iimmmmeeddiiaatteellyy;;  ssoo  aannyy  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeerriivveedd  ffrroomm  iitt  iiss  ppuutt  oonn  

hhoolldd  uunnttiill  tthhee  rreessuullttss  aarree  aappppaarreenntt..    IInn  tthhee  ggoo--ggoo--ggoo  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  bbuussiinneessss  wwoorrlldd  

wwhheerree  rreessuullttss  aarree  mmeeaassuurreedd  ddaaiillyy,,  tthhiiss  ccaann  ppuutt  pprreessssuurree  oonn  yyoouu  ttoo  aappppeeaarr  bbuussyy..    BBeeiinngg  

bbuussyy  mmaakkeess  yyoouu  llooookk  lliikkee  yyoouu  mmiigghhtt  bbee  ddooiinngg  ssoommeetthhiinngg  wwoorrtthhwwhhiillee  lliikkee  oolldd  mmaattee  hheerree..    

UUnnffoorrttuunnaatteellyy  bbuussyy--nneessss  iissnn''tt  bbuussiinneessss..    OOnnllyy  pprroodduuccttiivviittyy  iiss..      TTrryy  pprraaccttiicciinngg    pprroodduuccttiivviittyy..      

RREESSPPEECCTT  &&  OOPPTTIIMMIISSMM::    LLeeaaddeerrsshhiipp  wwiillll  bbee  tthhee  rreeaall  vvaacccciinnee  ffoorr  wwhhaatt  aaiillss  uuss..    IInn  22002211,,  sseett  

ggrreeaatt  eexxaammpplleess  !!    TThhee  bbeesstt  lleeaaddeerrss  ffoolllloowweedd  ffiirrsstt..    TThhee  bbeesstt  lleeaaddeerrss  ddiiddnn''tt  aallwwaayyss  hhaavvee  

ttiittlleess..    BBoosssseess  hhaavvee  ttiittlleess..    LLeeaaddeerrss  hhaavvee  cchhaarriissmmaa..        II  ssaaiidd  tthhee  ccaappttiioonn  ttoo  tthhee  rriigghhtt  oonnccee  

ttoo  tthhee  wwoorrsstt  bboossss  II  eevveerr  hhaadd  aass  II  wwaallkkeedd  oouutt  tthhee  ddoooorr..    HHee  ddiiddnn''tt  ggeett  tthhee  iirroonnyy..    II  wwaass  

aattttrraacctteedd  ttoo  tthhee  bbrraanndd  bbuutt  rreessiiggnneedd  ffrroomm  tthhee  mmaann..    II  sshhoowweedd  ooppttiimmiissmm  iinn  mmyy  rreebbuukkee  ooff  

hhiimm..    HHee  wwaass  tthhee  bbeesstt  lleeaaddeerrsshhiipp  ccooaacchh  II  eevveerr  hhaadd  bbeeccaauussee  II  lleeaarrnneedd  wwhhaatt  nnoott  ttoo  ddoo..      

AAMMBBIITTIIOONN::    IIff  yyoouu''rree  aa  lleeaaddeerr,,  bbee  cchhoooossyy  aabboouutt  wwhhoomm  yyoouu  eemmppllooyy  iinn  22002211..    II''vvee  ssaaiidd  iitt  

bbeeffoorree  aanndd  iitt''ss  ssttiillll  ttrruuee  --  ""yyoouu''rree  bbeetttteerr  uunnddeerrssttaaffffeedd  tthhaann  wwrroonnggllyy  ssttaaffffeedd..""  AAllssoo,,  ttaakkee  

ccaarree  ooff  oorriieennttaattiioonn  aanndd  mmaakkee  ssuurree  tthhaatt  tthhee  ddiivveerrssiittyy  yyoouu  aattttrraacctt  ddooeessnn''tt  ccaauussee  ddiivviissiioonn..    

TThhee  wwaayy  ttoo  ddoo  tthhaatt  iiss  ttoo  rreetthhiinnkk  yyoouurr  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt..    IIss  iitt  ttiimmee  ttoo  ccrreeaattee  aa  nneeww  ""ppoosstt--

ccoovviidd  wwoorrlldd  mmiissssiioonn  ssttaatteemmeenntt"",,  ccrreeaatteedd  bbyy  aanndd  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  bbyy  yyoouurr  tteeaamm??    TThhiiss  

iinnccrreeaasseess  tthhee  cchhaannccee  ffoorr  aa  uunniiffiieedd  vviissiioonn  ooff  tthhee  ffuuttuurree  aanndd  rreegguullaatteess  bbeehhaavviioouurr  ttoowwaarrddss  

aacchhiieevviinngg  iitt..    IItt  mmaakkeess  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  eeaassiieerr  ttoooo..    IIff  yyoouu''rree  aammbbiittiioouuss,,  lleeaarrnn  ttoo  ggaaiinn  ccoomm  

yyoouu  mmaakkee  iitt  bbuutt  sshhooww  rreessppeecctt  ffiirrsstt  bbeeffoorree  eexxppeeccttiinngg  iitt  ffrroomm  aannyyoonnee..    IInn  tthhee  wwoorrlldd  ooff    

mmeeddaallss,,  yyoouu  wweerreenn''tt  pprreeppaarreedd  ffoorr  rreettaaiill  aanndd  sseerrvviiccee  iinndduussttrriieess  tthhaatt  eexxppeecctt  rreessuullttss..    

BBrraaccee  

mmiittmmeenntt  ffrroomm  ccuussttoommeerrss    bbeeffoorree  

ppaaddddeedd  ppllaayyggrroouunnddss  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn    

  TThhee  jjoobb  ssttaarrttss  wwhheenn  yyoouu  ddoo!!    

THANKS THIS MONTH TO SERG KRJATIAN, LUKE WIERCINSKI, MARK BLUNDELL, RYLEY JONES & THE TOPPS 

CARD COMPANY FOR THE WACKY PLAKS PCTURED HERE THAT I COLLECTED AS A KID.  HAPPY 2021! 


