
 

 

  

WWeellccoommee  ttoo  tthhee  6600tthh  EEddiittiioonn  ooff  ''SSTTUUFFFF''..    WWooww  --  55  yyeeaarrss!!    WWhhaatt  tthhee  hheecckk  aamm  II  ggooiinngg  ttoo  wwrriittee  

aabboouutt  nnooww??    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthheerree  aarree  nneeww  rreeaaddeerrss  eevveerryy  mmoonntthh,,  tthhiiss  iiss  iissssuuee  ##11  ffoorr  tthheemm  ssoo  II  

nneeeedd  ttoo  bbee  rreessppeeccttffuull  aanndd  mmiinnddffuull  ooff  tthhee  ffiirrsstt  iimmpprreessssiioonn  II  mmaakkee,,  wwhhiillsstt  mmaaiinnttaaiinniinngg  ssoommee  ssoorrtt  ooff  

ssttaannddaarrdd  ffoorr  mmyy  llooyyaall  ssttuuffff  ffoolllloowweerrss..    II  hhooppee  yyoouu''llll  iinndduullggee  mmee  tthheenn  wwiitthh  aa  lliittttllee  aabboouutt  wwhhyy  II  ddoo  tthhiiss..    

IItt''ss  aallwwaayyss  aa  ggrreeaatt  iiddeeaa  wwhheenn  yyoouu''rree  aa  pprrooffeessssiioonnaall  ccoonnvviinncceerr  ttoo  mmaakkee  iitt  aabboouutt  tthhee  ootthheerr  gguuyy  

rraatthheerr  tthhaann  yyoouurrsseellff  bbuutt  iissssuuee  6600  mmiigghhtt  bbee  aann  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee  ttoo  ppaauussee  aanndd  rreefflleecctt  oonn  tthhee  nnaattuurree  

ooff  mmyy  oowwnn  ""wwhhyyss""  aanndd  tthhee  wwaayy  II  ppeerrcceeiivvee  bbeehhaavviioouurr,,  rreellaattiioonnsshhiippss,,  ccoommmmiittmmeenntt  aanndd  iinnfflluueennccee..      

TThhee  wwoorrlldd  wwee  lliivvee  iinn  hhaass  bbeeeenn  hhoommee  ttoo  bbiilllliioonnss  ooff  ppeeooppllee  ssiinnccee  ddaayy  11..    TThheerree  aarree  ssoommee  ggrreeaatt  ssttoorriieess  

aabboouutt  tthheemm;;  tthhee  tthhiinnggss  tthheeyy  ddiidd  aanndd  tthhee  jjoouurrnneeyyss  tthheeyy  ttooookk  tthhaatt  eennddeedd  uupp  wwiitthh  uuss  iinn  ''tthhee  hheerree''  aanndd  

''tthhee  nnooww''..        MMyy  aattttiittuuddee  iiss;;  nnoott  ttoo  lliivvee  mmyy  lliiffee  wwiitthhoouutt  kknnoowwiinngg  aabboouutt  tthhoossee  jjoouurrnneeyyss..    TToo  aattttaaiinn  rreeaall  

ccrreeddiibbiilliittyy,,  rreeaall  ssaattiissffaaccttiioonn  aanndd  rreeaall  sseellff  eesstteeeemm,,  yyoouu  nneeeedd  kknnoowwlleeddggee  ––  aannyy  kkiinndd  aanndd  aass  mmuucchh  ooff  

iitt  aass  yyoouu  ccaann  ggeett..    IIggnnoorraannccee  mmiigghhtt  bbee  bblliissss  bbuutt  iitt  wwoonn’’tt  ssttaanndd  yyoouu  oouutt    ––    iitt’’llll  jjuusstt  lleeaavvee  yyoouu  oouutt..  

RReeggaarrddlleessss  ooff  yyoouurr  ccuurrrreenntt  jjoobb,,  tthhee  bbrreeaaddtthh  aass  wweellll  aass  tthhee  eexxtteenntt  ooff  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  wwiillll  iinnccrreeaassee  

yyoouurr  sseellff--rreeggaarrdd  aass  iitt  ggrroowwss..    WWhheenn  tthhaatt  hhaappppeennss,,  ootthheerr  ppeeooppllee  hhoolldd  yyoouu  iinn  hhiigghheerr  rreeggaarrdd..    YYoouu  ggeett  

nnoottiicceedd  mmoorree  oofftteenn..    YYoouu  ggeett  rreemmeemmbbeerreedd  ffoorr  bbeetttteerr  aanndd  ffoorr  lloonnggeerr..    PPeeooppllee  tthhaatt  mmaatttteerr  ssttaarrtt  ttoo  ttaapp  

yyoouu  oonn  tthhee  sshhoouullddeerr  aanndd  ooffffeerr  yyoouu  ooppppoorrttuunniittiieess  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  nnoott  hhaavvee  sseeeenn  ccoommiinngg..    SSuuddddeennllyy  

yyoouu’’rree  lliivviinngg  aa  lliiffeessttyyllee  tthhaatt  iiss  bbeetttteerr  aanndd  tthhaatt  ffeeeellss  lliikkee  aa  ggooaall    ––    eevveenn  iiff  iitt  wwaassnn’’tt  oonnee  oorriiggiinnaallllyy..  

TThhee  ootthheerr  tthhiinngg  iiss  tthhaatt  yyoouu  wwoonn’’tt  bbee  gguulllliibbllee..    YYoouu’’llll  eexxppeecctt  mmoorree  ooff  yyoouurr  ssuurrrroouunnddiinnggss  aanndd  mmoorree  ooff  

yyoouurr  lleeaaddeerrss  aanndd  wwhheenn  yyoouu  bbeeccoommee  oonnee,,  yyoouu’’llll  bbee  bbeetttteerr  aatt  iitt  bbyy  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ooffffeerr  mmoorree..    IItt  

ttaakkeess  nnoo  ttaalleenntt  ttoo  bbee  ccoommppllaacceenntt,,  ssttaaggnnaanntt    oorr  mmeeddiiooccrree  bbuutt  iitt  ccaann  bbee  ccoommffoorrttaabbllee  aanndd  tthheerreeiinn  

lliieess  tthhee  ddaannggeerr..    AAss  II  llaauunncchh  tthhee  66tthh  yyeeaarr  ooff  SSTTUUFFFF,,  hheerree''ss  tthhrreeee  qquueessttiioonnss  II  wwaass  aasskkeedd  rreecceennttllyy......  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSEEPPTTEEMMBBEERR  22001155  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

AAnnsswweerr::  TThhee  vvaalluuee  ooff  hhaavviinngg  tthhee  

ffoorreessiigghhtt  rreeqquuiirreedd  ttoo  aasskk  aa    

qquueessttiioonn  lliikkee  tthhaatt..  TThheerree  iiss  oonnllyy  

oonnee  ffaaiilluurree  iinn  lliiffee  tthhaatt  yyoouu  

ppoossiittiivveellyy  ccaannnnoott  rreeccoovveerr  ffrroomm  --  

oonnllyy  oonnee!!  TThhaatt  iiss  ''rreeggrreett''..  TThhee  

iinnssttaanntt  yyoouu  ffeeeell  iitt,,  iitt  iiss  bbyy  

ddeeffiinniittiioonn,,  ttoooo  llaattee..  TToooo  mmaannyy  

mmaattuurree  ppeeooppllee  llaammeenntt,,  ""iiff  oonnllyy  II  

ccoouulldd  ggoo  bbaacckk  kknnoowwiinngg  wwhhaatt  II  

kknnooww  nnooww..""  AAtt  2222,,  yyoouu  aarreenn''tt  

eexxppeecctteedd  ttoo  kknnooww  iitt  aallll  --  yyoouu  

nneevveerr  sshhoouulldd..  HHaappppiillyy,,  iitt  iiss  tthhee  

eeaassiieesstt  ffaaiilluurree  ttoo  aavvooiidd..  TThhee  aacctt  

ooff  ffaaiilliinngg  iinnddiiccaatteess  aann  aatttteemmpptt  

aatt  ssoommee  ppooiinntt..  TThhee  aatttteemmpptt  iiss  

tthhee  rreewwaarrdd..  AAss  lloonngg  aass  tthhee  

aatttteemmpptt  wwaass  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  

aatttteemmpptt,,  yyoouu''llll  aavvooiidd  rreeggrreett..  IIff  

tthhee  aatttteemmpptt  ffaaiilleedd,,  yyoouu''llll  lleeaarrnn  

aanndd  tthhaatt  mmeeaannss  ggrroowwtthh..  

PPaarrttiicciippaannttss  AALLWWAAYYSS  bbeeaatt  

bbyyssttaannddeerrss..  

WWHHAATT  DDOO  II  KKNNOOWW  NNOOWW  TTHHAATT  II  

WWIISSHH  II''DD  KKNNOOWWNN  AATT  2222??  

 

AAMM  II  WWHHEERREE  II  TTHHOOUUGGHHTT    

II''DD  BBEE??  

AAnnsswweerr::  NNoo,,  II''mm  nnoott..  AAtt  5588,,  II  ssttiillll  ddoonn''tt  

kknnooww  wwhhaatt  II  wwaanntt  ttoo  bbee  wwhheenn  II  ggrrooww  

uupp..  AA  7744  yyeeaarr  oolldd  ssaalleessmmaann  wwhhoo  hhaadd  

5544  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  oonnccee  ssaaiidd  ttoo  mmee,,          

""SStteevvee,,  wwhheenn  yyoouu''rree  ggrreeeenn  --  yyoouu  ggrrooww..  

wwhheenn  yyoouu''rree  rriippee  --  yyoouu  rroott..""  II''mm  ggrreeeenn  

aanndd  ooppeenn  mmiinnddeedd  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess..  

SSttaayy  ggrreeeenn..  NNeevveerr  bbeeccoommee  tthhee  ''oolldd  

ddoogg''  wwhhoo  ccaann''tt  lleeaarrnn  ''nneeww  ttrriicckkss''..  IItt''ss  aa  

hhoorrrriibbllee  llooookk  aanndd  tthheeyy''rree  tthhee  oonnllyy  oonneess  

wwhhoo  ccaann''tt  sseeee  iitt..  TThheeyy''rree  sseeeenn  aass  

rreessiissttoorrss,,  tthheeyy''rree  uunnddeerrppaaiidd  bbeeccaauussee  

tthheeyy''rree  oovveerrllooookkeedd  aanndd  eevveennttuuaallllyy  ppuutt  

oouutt  ttoo  ppaassttuurree  oorr  ppuutt  ddoowwnn..    

IInn  tthhee  mmeeaannttiimmee,,  pprraaccttiiccee  bbeeiinngg  tthhee  

""ggoo--ttoo  gguuyy""..    IItt  ddooeessnn''tt  rreeqquuiirree  aa  ttiittllee  

bbuutt  iitt  ddooeess  iinnvvoollvvee  bbeeiinngg  iinnfflluueennttiiaall..  

BBeelliieevvee  iinn  pprrooffeessssiioonnaall  kkaarrmmaa  bbuutt  

uunnddeerrssttaanndd  tthhaatt  rreeaappiinngg  aa  ddiivviiddeenndd  

ffrroomm  iitt  iiss  aabboouutt  ppeerrssiisstteennccee  aanndd  

ccoonnssiisstteennccyy;;  nnoott  aa  oonneettiimmee  aatttteemmpptt  aatt  

iitt  oorr  ffoorrggeettttiinngg  iitt  oonnccee  yyoouu''vvee  ''aarrrriivveedd''..        

WWHHAATT  AADDVVIICCEE  WWOOUULLDD  II  GGIIVVEE  AA  

YYOOUUNNGG  PPEERRSSOONN  EENNTTEERRIINNGG  TTHHEE  

WWOORRKKFFOORRCCEE  TTOODDAAYY??  

AAnnsswweerr::  YYoouurr  rreeppuuttaattiioonn  iiss  yyoouurr  

ccaarreeeerr  --  nnoott  yyoouurr  ccrreeddeennttiiaallss..  

TThhee  ssppiirriitt  ooff  tthhee  wwaayy  yyoouu  ddoo  

yyoouurr  jjoobb  iiss  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  tthhaann  

yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  iitt..  YYoouurr  

nnaammee  wwiillll  hheerraalldd  yyoouurr  aapppprrooaacchh  

mmuucchh  lliikkee  tthhee  hheeaaddlliigghhttss  ooff  aa  

ccaarr  aatt  nniigghhtt..  IInnvveesstt  iinn  ddeecceennccyy..  

SShhooww  ggrraattiittuuddee  aanndd  ffiinnaallllyy,,  

uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  ttrraaiinniinngg  aanndd  

eedduuccaattiioonn..  TThhaatt  bbeeiinngg;;  ttrraaiinniinngg  

tteeaacchheess  yyoouu  ''hhooww''  wwhhiicchh  iiss  

ggrreeaatt  bbeeccaauussee  ''kknnoowwiinngg  hhooww''  

mmeeaannss  yyoouu''llll  aallwwaayyss  bbee  

eemmppllooyyeedd..  EEdduuccaattiioonn  hhoowweevveerr,,  

tteeaacchheess  yyoouu  ''wwhhyy''..  WWhheenn  yyoouu  

kknnooww  wwhhyy,,  yyoouu''llll  lleeaadd..    

KKnnoowwlleeddggee  IISS  ppoowweerr;;  aaccqquuiirree  iitt  

aanndd  ddiissppeennssee  iitt  aanndd  eennccoouurraaggee  

iittss  ddiissttrriibbuuttiioonn..      

THANK YOU TO PETA DARLEY, ADRIAN EUSTICE, 

RICHARD DEGUARA, PAUL BRIDGE & CAM CRESSWELL. 

"Life can only be understood backwards but needs to 

be lived forwards" 


