
 

  

  

  

  

  
IISS  ''JJUUDDGGIINNGG  AA  BBOOOOKK  BBYY  IITTSS  CCOOVVEERR""  AA  GGOOOODD  TTHHIINNGG??    PPRROOBBAABBLLYY  NNOOTT..    SSHHOOUULLDD  WWEE  DDOO  IITT??    NNOOPPEE..    DDOO  WWEE  DDOO  

IITT??    AALLLL  TTHHEE  TTIIMMEE..      IISS  IITT  WWRROONNGG  OOFF  UUSS,,  OORR  IISS  IITT  NNAATTUURRAALL??    UUNNFFOORRTTUUNNAATTEELLYY  IITT''SS  NNAATTUURRAALL..    OORR  MMAAYYBBEE  

FFOORRTTUUNNAATTEELLYY;;  CCOONNSSIIDDEERRIINNGG  IITT  WWAASS  PPRROOGGRRAAMMMMEEDD  IINNTTOO  TTHHEE  DDNNAA  OOFF  OOUURR  CCAAVVEE--DDWWEELLLLIINNGG  AANNCCEESSTTOORRSS  AASS  

AA  SSUURRVVIIVVAALL  TTOOOOLL..    IITT  WWAASS  MMEEAANNTT  TTOO  TTRRIIGGGGEERR  TTHHEE  FFLLIIGGHHTT  OORR  FFIIGGHHTT  RREESSPPOONNSSEE  AANNDD  IITT''SS  AA  FFAACCTTOORR  IINN  MMOOSSTT  

LLIIFFEE  FFOORRMMSS..    SSOOMMEETTIIMMEESS  WWAAIITTIINNGG  TTOO  SSEEEE  IIFF  TTHHEE  IINNTTEENNTTIIOONN  WWAASS  CCOONNSSIISSTTEENNTT  WWIITTHH  TTHHEE  AAPPPPEEAARRAANNCCEE  CCOOUULLDD  

GGEETT  YYOOUU  EEAATTEENN..    ""JJUUDDGGIINNGG  AA  BBOOOOKK  BBYY  IITTSS  CCOOVVEERR""  IISS  OOFF  CCOOUURRSSEE  AA  MMEETTAAPPHHOORR  BBUUTT  LLEETT''SS  CCOONNSSIIDDEERR  TTHHEE  

IIMMPPLLIICCAATTIIOONNSS  OOFF  IITT''SS  LLIITTEERRAALL  MMEEAANNIINNGG..      PPUUBBLLIISSHHEERRSS  SSPPEENNDD  FFOORRTTUUNNEESS  DDEESSIIGGNNIINNGG  BBOOOOKK  CCOOVVEERRSS  TTOO  

AATTTTRRAACCTT  YYOOUURR  AATTTTEENNTTIIOONN..      OONNCCEE  AATTTTRRAACCTTEEDD,,  YYOOUU  MMAAYY  FFEEEELL  TTHHEE  IINNCCLLIINNAATTIIOONN  TTOO  OOPPEENN  TTHHEE  BBOOOOKK  AANNDD  

EEXXPPLLOORREE  TTHHEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTIIEESS  BBYY  PPEERRHHAAPPSS  RREEAADDIINNGG  TTHHEE  BBLLUURRBB  OORR  FFRROONNTTIISSPPIIEECCEE..    TTHHIISS  TTOOOO  IISS  MMEEAANNTT  TTOO  WWHHEETT  

YYOOUURR  AAPPPPEETTIITTEE  TTOO  AACCTTUUAALLLLYY  BBUUYY  TTHHEE  BBOOOOKK..    IITT  IISS  HHOOWWEEVVEERR,,  NNOO  GGUUAARRAANNTTEEEE  TTHHAATT  TTHHEE  CCOONNTTEENNTTSS  WWIILLLL  LLIIVVEE  

UUPP  TTOO  TTHHEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN..    FFOORR  TTHHEE  MMOONNTTHH  OOFF  MMAAYY,,  SSTTUUFFFF  WWIILLLL  OOFFFFEERR  RRAANNDDOOMM  TTHHOOUUGGHHTTSS  OONN  TTHHEE  SSUUBBJJEECCTT  

AANNDD  EEXXPPLLOORREE  TTHHEE  GGAAUUNNTTLLEETT  WWEE  RRUUNN  WWIITTHH  FFIIRRSSTT  IIMMPPRREESSSSIIOONNSS,,  LLAASSTTIINNGG  IIMMPPRREESSSSIIOONNSS  AANNDD  TTHHEE  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS  

TTHHAATT  SSHHOOUULLDD    LLIINNKK  TTHHEEMM..      TTHHAATT  FFIIRRSSTT  DDAATTEE,,  TTHHEE  JJOOBB  IINNTTEERRVVIIEEWW  AANNDD  NNAATTUURRAALLLLYY,,  TTHHEE  CCUUSSTTOOMMEERR  EENNCCOOUUNNTTEERR..          

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AASS  YYOOUU  CCAANN  SSEEEE,,  TTHHEERREE  AARREE  PPLLEENNTTYY  OOFF  CCOOMMMMOONN  DDEENNOOMMIINNAATTOORRSS..    HHEERREE  AARREE  SSOOMMEE  TTHHOOUUGGHHTTSS  TTHHAATT  AAPPPPLLYY  TTOO  AALLLL  TTHHRREEEE  

OOFF  TTHHEE  AABBOOVVEE  SSCCEENNAARRIIOOSS  AANNDD  AANNYYTTHHIINNGG  EELLSSEE  IINNTTEENNDDEEDD  TTOO  CCRREEAATTEE  HHEEAALLTTHHYY,,  MMUUTTUUAALL  AANNDD  LLAASSTTIINNGG  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS..  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

NNOO..  112288  MMAAYY  22002211  

SSTTUUFFFF  

TTHHEE  FFIIRRSSTT  DDAATTEE  

TThhiiss  aaccttuuaallllyy  hhaass  aa  lloott  iinn  ccoommmmoonn  wwiitthh  tthhee  

ootthheerrss..      FFiirrssttllyy,,  tthhee  mmoorree  ddeessppeerraattee  yyoouu  

ggeett,,  tthhee  lloowweerr  yyoouurr  ssttaannddaarrddss  bbeeccoommee..    

TTIIPP::  yyoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  iinn  nnoo  rreellaattiioonnsshhiipp  aatt  

aallll  tthhaann  iinn  tthhee  wwrroonngg  rreellaattiioonnsshhiipp..    

SShhooppppiinngg  aarroouunndd  iiss  lliikkee  ddaattiinngg..    TThhee  

iinntteennttiioonn  iiss  ttoo  ccrreeaattee  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  

tthhrroouugghh  mmuuttuuaall  ccoommmmiittmmeenntt..    TThhee  

wweeddddiinngg  ddaayy  iiss  tthhee  ddeelliivveerryy  eexxppeerriieennccee,,  

tthhee  hhoonneeyymmoooonn  ppeerriioodd  ((eeaarrllyy  oowwnneerrsshhiipp))  

ccoommeess  nneexxtt  aanndd  tthheenn  tthheerree''ss  tthhee  mmaarrrriiaaggee  

wwhheenn  tthhee  hhoonneeyymmoooonn''ss  oovveerr..    TThhee  bbeesstt  

mmaarrrriiaaggeess  ffeeeell  lliikkee  hhoonneeyymmoooonnss  bbeeccaauussee  

tthheerree''ss  cchheemmiissttrryy..    AA  ggrreeaatt  ffiirrsstt  ddaattee  iiss  nnoo  

gguuaarraanntteeee  ooff  aa  hhaappppyy  mmaarrrriiaaggee  eevveenn  iiff  iitt  

ccaauusseess  iitt..    TThhee  rreeaall  tteesstt  ttoo  tthhee  rroommaannccee  

wwiillll  bbee  hhooww  yyoouu  rreeccoovveerr  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  

aarrgguummeenntt..    MMyy  MMuumm''ss  ttiipp  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ddaattee::    

wwaattcchh  hhooww  yyoouurr  ddaattee  ttrreeaattss  tthhee  wwaaiitteerr..      

TTHHEE  JJOOBB  IINNTTEERRVVIIEEWW  

MMoosstt  mmaannaaggeerrss  aaggrreeee  wwiitthh  mmee  tthhaatt  ((lliikkee  

ddaattiinngg))  yyoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  uunnddeerr--ssttaaffffeedd  tthhaann  

wwrroonnggllyy--ssttaaffffeedd..      AAggaaiinn  --  ssttaannddaarrddss!!      TThhee  

jjoobb  iinntteerrvviieeww  iiss  aa  mmiinneeffiieelldd  ffoorr  bbootthh  ssiiddeess..      

TThhee  iinntteerrvviieewweeee  mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  aattttrraacctteedd  

bbyy  tthhee  jjoobb,,  tthhee  ccoommppaannyy  oorr  tthhee  bbrraanndd  bbuutt  

wwiillll  sseellddoomm  rreessiiggnn  ffoorr  aannyy  ootthheerr  rreeaassoonn  tthhaann  

tthhee  bboossss..    TTIIPP::    YYoouu''rree  bbeetttteerr  ooffff  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aa  

bbaadd  bboossss  iinn  aa  ggoooodd  ccoommppaannyy  tthhaann  tthhee  

ootthheerr  wwaayy  aarroouunndd..      AA  ggoooodd  ccoommppaannyy  wwiillll  

ffiixx  oorr  rreemmoovvee  tthhee  bbaadd  bboossss..    TThhaatt''ss  wwhhyy  

tthheeyy''rree  aa  ggoooodd  ccoommppaannyy..      TThhee  bboosssseess  aarree  

nnoo  bbeetttteerr  ooffff  aatt  tthhee  iinntteerrvviieeww  ssttaaggee..      

TThheeyy''vvee  nneevveerr  sseeeenn  aa  bbaadd  tteessttiimmoonniiaall  oorr  aa  

rreessuummee  tthhaatt  ssaayyss..  ""ddoonn''tt  hhiirree  tthhiiss  ppeerrssoonn..""  

WWhhaatt''ss  oonn  sshhooww  aatt  tthhee  iinntteerrvviieeww  iiss  tthhee  

ppeerrssoonnaalliittyy  bbuutt  wwhhaatt  tthhee  bboossss  iiss  ssttuucckk  wwiitthh  iiss  

tthhee  cchhaarraacctteerr..      PPeerrssoonnaalliittiieess  aarreenn''tt  aallwwaayyss  

pprreevviieewwss  ttoo  cchhaarraacctteerr,,  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee..              

TTHHEE  SSAALLEESS//SSEERRVVIICCEE  CCUUSSTTOOMMEERR  EENNCCOOUUNNTTEERR  

TThhee  bbiigg  iissssuuee  hheerree  iiss  tthhaatt  mmoosstt  ttiimmeess,,  yyoouurr  

ccoommppaannyy''ss  OONNLLYY  ppooiinntt  ooff  ddiiffffeerreennccee  iiss  yyoouu..      

TThhee  ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonn  ooff  tthhee  ggooooddss  oorr  sseerrvviicceess  

oonn  ooffffeerr  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  mmaaddee  pprriioorr  ttoo  

tthhee  eennccoouunntteerr;;  wwhhiicchh  mmaayy  hhaavvee  hhaadd  

nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  yyoouu  aatt  aallll..      LLiikkee  aa  ffiirrsstt  

ddaattee,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  aa  lloonngg  tteerrmm  

rreellaattiioonnsshhiipp  hhiinnggeess  oonn  iissssuueess  lliikkee  gguutt  

iinnssttiinncctt,,  aaeesstthheettiicc  aappppeeaall  oorr  tthhee  cchheemmiissttrryy  

ccrreeaatteedd..  RRoouuttiinnee  iiss  aabbssoolluutteellyy  yyoouurr  

ggrreeaatteesstt  cchhaalllleennggee..    TTIIPP::    TTrryy  ttoo  ffoorrggeett  wwhhaatt  

hhaappppeenneedd  llaasstt  ttiimmee  aanndd  ffooccuuss  110000%%  oonn  tthhee  

ccuussttoommeerr  iinn  ffrroonntt  ooff  yyoouu..    NNoo  ddiissttrraaccttiioonnss,,  

nnoo  pprreeddiiccttaabbiilliittyy..    TThhee  uussee  ooff  cclliicchhéé  wwiillll  

eennssuurree  tthhaatt  ''hheerree  wwee  ggoo''  ffeeeelliinngg  iinn  yyoouurr  

ccuussttoommeerr''ss  hheeaarrtt  aanndd  mmiinndd  aanndd  yyoouu  

bbeeccoommee  aann  iinnssttaanntt  sstteerreeoottyyppee..      SSuuddddeennllyy  

tthhee  mmuullttii--mmiilllliioonn  ddoollllaarr  sshhoowwrroooomm  mmeeaannss  

lliittttllee..      IItt''ss  jjuusstt  aa  ffaaccaaddee..      

11..    TThhee  ooppeerraattiivvee  wwoorrdd  iinn  aannyy  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  vvaalluuee  iiss  ccoommmmiittmmeenntt..      22..    CCoommmmiittmmeenntt  oonnllyy  wwoorrkkss  wwhheenn  iitt''ss  mmuuttuuaall..    SSoo  nneevveerr  bbee  tthhee  oonnee  

wwhhoo  ccoommmmiittss  mmoorree  tthhaann  yyoouurr  ppaarrttnneerr;;  bbee  tthhaatt  iinn  bbuussiinneessss  oorr  iinn  lliiffee..      33..    IIff  iitt  iissnn''tt  mmuuttuuaall,,  tthhee  ppaarrttnneerr  wwhhoo  ccoommmmiitttteedd  tthhee  mmoosstt  wwiillll  bbee  tthhee  

vviiccttiimm..    IInn  ssaalleess  aanndd  sseerrvviiccee,,  tthhaatt  mmeeaannss  yyoouu''llll  eenndd  uupp  aa  sseerrvvaanntt    rraatthheerr  tthhaann  aa  sseerrvviiccee  pprrooffeessssiioonnaall..    IInn  lliiffee,,  yyoouu''llll  bbee  aa  ddoooorrmmaatt..      BBeetttteerr  ttoo  

bbee  aa  mmaattaaddoorr..        44..    CCoommmmiittmmeenntt  wwiillll  bbee  nneeaarr  iimmppoossssiibbllee  ttoo  eelliicciitt  iiff  tthhee  mmiinndd  ooff  tthhee  ccuussttoommeerr  iiss  ccoonnffuusseedd..    TThhee  ccoonnffuusseedd  mmiinndd  aallwwaayyss  ssaayyss  

""NNOO""..      OOrr  wwoorrssee,,  ""II  wwaanntt  ttoo  tthhiinnkk  aabboouutt  iitt..""      55..    TToo  ggaaiinn  ccoommmmiittmmeenntt,,  tthhee  iinntteennttiioonnss  mmuusstt  bbee  ssiinncceerree,,  ttrraannssppaarreenntt  aanndd  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  

hheerriittaaggee  ooff  tthhee  bbrraanndd,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  ffaacciilliittyy  oorr  tthhee  vvaalluueess  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttiioonn..      66..    RReessppeecctt  nneeeeddss  ttoo  bbee  sshhoowwnn  ffiirrsstt  iinn  oorrddeerr  ttoo  bbee  eeaarrnneedd..    

77..    FFiirrsstt  iimmpprreessssiioonnss  mmoossttllyy  mmaanniiffeesstt  ffrroomm  gguutt  ffeeeelliinnggss,,  eevveenn  pprreejjuuddiiccee,,  iinnttuuiittiioonn  oorr  pprriioorr  eexxppeerriieennccee..    GGoooodd  llaassttiinngg  iimmpprreessssiioonnss  hhoowweevveerr  

aarree  ccrreeaatteedd  ffrroomm  eexxppeerriieenncciinngg  ccoonnssiisstteenntt  iinntteeggrriittyy..    88..    PPrrooffeessssiioonnaallllyy,,  oouurr  ffuuttuurreess  wwiillll  rreellyy  oonn  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  rreettaaiinn  rreellaattiioonnsshhiippss  rraatthheerr  tthhaann  

ttoo  ffiinndd  tthheemm..    TThhee  eessccaallaattiinngg  ccoosstt  ooff  ddooiinngg  bbuussiinneessss,,  aa  ccrroowwddeedd  mmaarrkkeett,,  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  ssuuppppllyy,,  tthhee  bblluurrrriinngg  ooff  pprriimmee  mmaarrkkeettiinngg  aarreeaass  

aanndd  ffiicckkllee  ccuussttoommeerrss  wwiillll  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  lleeaakkaaggee  uunnlleessss  tthhee  aaggeennddaa  aanndd  sskkiillllss  ooff  aaggeennttss  aarree  ffooccuusseedd  oonn  iissssuueess  ooff  llooyyaallttyy..    AAtt  wwoorrkk,,  HHRR  iiss  aa  

mmiinneeffiieelldd  aanndd  tthhee  cchhaalllleennggeess  aarree  dduuee  llaarrggeellyy  ttoo  aann  uunnwwiilllliinnggnneessss  ttoo  ccoommppllyy  oorr  ccoommmmiitt  ttoo  nnoottiioonnss  lliikkee  ccaarreeeerr..    IInn  lliiffee,,  tthhee  ddiivvoorrccee  rraattee  iiss  

sskkyyrroocckkeettiinngg,,  tthhee  nnoottiioonn  ooff  wwhhaatt  ccoonnssttiittuutteess  ''ffaammiillyy''  hhaass  bblluurrrreedd    aanndd  ffaammiillyy  ccoouurrtt  rroooommss  hhaavvee  eevveerr  lloonnggeerr  qquueeuueess..    IItt  sseeeemmss  ccoommmmiittmmeenntt  

iissnn''tt  wwhhaatt  iitt  oonnccee  wwaass..      PPeerrhhaappss  iittss  rraarreenneessss  aaddddss  ttoo  iittss  ppoowweerr  wwhheenn  ppeerrcceeiivveedd..      LLeett''ss  ffaaccee  iitt,,  ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonnss  aarree  ppeerrcceeppttiioonnss  jjuusstt  lliikkee  

vvaalluuee  iiss  aa  ppeerrcceeppttiioonn..      TThhee  ggoooodd  nneewwss  iiss  tthhaatt  vvaalluuee  iiss  aa  ppoowweerrffuull  ppeerrcceeppttiioonn  aanndd  iiss  ssuubbjjeeccttiivvee  ttoo  ttaassttee,,  ddeessiirree  aanndd  aa  sseennssee  ooff  ooppppoorrttuunniittyy..  

FFIINNAALLLLYY::    AAVVOOIIDD  BBEEIINNGG  PPRREEDDIICCTTAABBLLEE..    PPEEOOPPLLEE  WWHHOO  CCOOMMMMIITT  OOFFTTEENN  DDOO  SSOO  SSPPOONNTTAANNEEOOUUSSLLYY  WWHHEENN  TTHHEEYY  PPEERRCCEEIIVVEE  SSOOMMEETTHHIINNGG  SSPPEECCIIAALL..  

MASSIVE THANKS TO ALL NEW SUBSCRIBERS TO 'STUFF.'  THERE ARE NOW 15,000 OF YOU ON ALL CONTINENTS EXCEPT ONE.   

THANKS TOO TO NEW CHUMS AT ROCKHAMPTON AND THE WORTHINGTON FAMILY & GROUP - YOU ARE AMAZING 


