
 

 

  

TToo  kkiicckk  ooffff  yyeeaarr  66,,  lleett''ss  mmiixx  iitt  uupp  aa  bbiitt..  II''mm  ccoonnssttaannttllyy  iinn  aawwee  ooff  tthhee  aammaazziinngg  ppeeooppllee  wwhhoo  

lliivvee  oorr  hhaavvee  lliivveedd  aammoonnggsstt  uuss..  TThhee  eexxpplloorreerrss  aanndd  vviissiioonnaarriieess,,  tthhee  aarrttiissttss  aanndd    pphhiilloossoopphheerrss,,  

tthhee  ggeenniiuuss  iinnvveennttoorrss  aanndd  hheeaalleerrss,,  tthhee  bbeenneeffaaccttoorrss  aanndd  ssaaiinnttss..    TThheenn  tthheerree''ss  tthhee  wwhhaacckkooss,,  

wweeiirrddooss,,  mmiissffiittss  aanndd  eecccceennttrriiccss  wwhhoo''ss  ppaassssiioonnss  oorr  iinnssiigghhttss  sseett  ttrreennddss,,  mmaakkee  hhiissttoorryy  oorr  

eenntteerrttaaiinn..    TThheeyy''rree  nneeaarrllyy  mmyy  ffaavvoouurriitteess..  TThhrroouugghhoouutt  hhiissttoorryy,,  ccoonnvveennttiioonn  hhaass  bbeeeenn  tteelllliinngg  

tthheemm  wwhhaatt''ss  wwrroonngg  wwiitthh  tthheemm  bbyy  ccaalllliinngg  tthheemm  hheerreettiiccss  oorr  ddiiaaggnnoossiinngg  aa  ddiissoorrddeerr  lliikkee  AADDHHDD..    

OOfftteenn  tthhoouugghh,,  wwhhaatt''ss  wwrroonngg  wwiitthh  tthheemm  iiss  aaccttuuaallllyy  wwhhaatt''ss  rriigghhtt  wwiitthh  tthheemm  bbeeccaauussee  tthheeyy  sseeee  

tthhiinnggss  tthhaatt  ootthheerrss  ddoonn''tt..  TThheeyy  nnoott  oonnllyy  aarrttiiccuullaattee  tthheeiirr  vviissiioonn  bbuutt  tthheeyy  hhaavvee  tthhee  ccoouurraaggee  ttoo  

ddeemmoonnssttrraattee  iitt  aanndd  lliivvee  iitt..  TThheeyy  ddeeffyy  tthhee  ooddddss,,  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  ssoommeettiimmeess  tthhee  llaaww,,  

ccoommmmoonn  sseennssee,,  ttrraaddiittiioonn  aanndd  eevveenn  ggrraavviittyy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccrreeaattee..  TThheeyy''rree  ffuueelllleedd  bbyy  ppaassssiioonn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLIIFFEE  IISS  TTOOOO  SSHHOORRTT  TTOO  BBEE  NNEEGGAATTIIVVEE,,  RREEAALLIISSTTIICC,,  JJEEAALLOOUUSS,,  AANNGGRRYY  OORR  VVEENNGGEEFFUULL..    IIFF  YYOOUU''RREE  

DDEEPPRREESSSSEEDD,,  IITT''SS  BBEECCAAUUSSEE  YYOOUU''RREE  RREEGGRREETTTTIINNGG  TTHHEE  PPAASSTT..    IIFF  YYOOUU''RREE  AANNXXIIOOUUSS,,  IITT''SS  BBEECCAAUUSSEE  YYOOUU''RREE  

WWOORRRRIIEEDD  AABBOOUUTT  TTHHEE  FFUUTTUURREE  BBUUTT  IIFF  YYOOUU''RREE  AATT  PPEEAACCEE,,  YYOOUU''RREE  PPOOSSSSIIBBLLYY  IINN  TTHHEE  MMOOMMEENNTT..    EENNJJOOYY  IITT!!  
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TThheenn  tthheerree''ss  tthhee  ddaarrkk  ssiiddee;;  tthhee  ''bbaadd  gguuyyss..''  TThhee  ddiiffffeerreennccee  iiss  oonnllyy  oonnee  

sstteepp  oovveerr  tthhoossee  ffiinnee  lliinneess  wwee  AALLLL  wwaallkk..    TThhee  ''mmaadd  sscciieennttiisstt''  wwaass  aa  

sscciieennttiisstt  ffiirrsstt,,  tthhee  ddiiccttaattoorr;;  aa  ppoolliittiicciiaann  aanndd  tthhee  ssttaallkkeerr  wwaass  aa  ffaann..    

EEvveerryy  yyiinn  hhaass  iittss  yyaanngg..    TThhee  wwaayy  ggiifftteedd  ppeeooppllee  aarree  ppeerrcceeiivveedd  bbyy  tthheeiirr  

ppeeeerrss  aanndd  rreemmeemmbbeerreedd  bbyy  hhiissttoorryy  rreelliieess  oonn  tthhee  wwaayy  tthheeyy  wwaallkk  tthhee  

''ffiinnee  lliinneess''..    IInncciiddeennttaallllyy,,  wwhheetthheerr  tthhee  lliinneess  aarree  ccrroosssseedd  oorr  nnoott,,  rreelliieess  

mmoorree  oonn  ccoonnsscciieennccee  tthhaann  ppllaannnniinngg..  TThhiiss  bbaallaanncciinngg  aacctt  ddeetteerrmmiinneess  

wwhheetthheerr  tthheeiirr  ggiiffttss  aarree  sseeeenn  aass  eeiitthheerr  ccrreeaattiivvee  oorr  ddeessttrruuccttiivvee..    DDiivveerrssiittyy  

iiss  aa  vviittaall  ccoommppoonneenntt  ooff  aannyy  ssoocciieettyy,,  ffaammiillyy  oorr  tteeaamm..    LLeeaaddeerrsshhiipp  

ddeetteerrmmiinneess  wwhheetthheerr  iitt  ccaauusseess  eevvoolluuttiioonn  oorr  ddiivviissiioonn.. 

  

  

  

 

HHaavvee  yyoouu  eevveerr  hhaadd  tthhaatt  ccoonnvveerrssaattiioonn  

aabboouutt  wwhhoo  wwoouulldd  bbee  oonn  yyoouurr  ''ddrreeaamm  tteeaamm''  

ddiinnnneerr  ppaarrttyy  gguueesstt  lliisstt  iiff  yyoouu  ccoouulldd  iinnvviittee  

aannyyoonnee;;  aalliivvee  oorr  ddeeaadd??    HHeerree''ss  mmiinnee..    SSeeee  

hhooww  mmaannyy  iinn  tthhiiss  eecclleeccttiicc  ggrroouupp  yyoouu  ccaann  

nnaammee..    DDrroopp  mmee  aann  eemmaaiill..    II''dd  lloovvee  ttoo  sseeee  

yyoouurr  lliisstt  ttoooo..    EEaacchh  ooff  tthheessee  ppeeooppllee,,  

ddiiffffeerreenntt  aass  tthheeyy  aarree  ffrroomm  eeaacchh  ootthheerr,,  

sshhaarreedd  aa  ccoommmmoonn  ttrraaiitt  --  IIMMAAGGIINNAATTIIOONN..    

IItt''ss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  iimmaaggiinnee  bbeeccaauussee  

iimmaaggiinnaattiioonn  iinnssppiirreess  aaccttiioonn..  

IITT''SS  IIMMPPOORRTTAANNTT  TTOO  BBEE  IINNSSPPIIRREEDD  --  PPEERRHHAAPPSS  

MMOORREE  TTHHAANN  IITT  IISS  TTOO  BBEE  MMOOTTIIVVAATTEEDD  

bbeeccaauussee  iinnssppiirraattiioonn  lliinnggeerrss  aanndd  ccaann  bbee  

ddrraawwnn  ffrroomm  aass  lloonngg  aass  tthhee  mmeemmoorryy  ooff  iitt  

llaassttss..  MMoottiivvaattiioonn  hhoowweevveerr  ccaann  ffaalltteerr  aass  tthhee  

aaddrreennaalliinn  ooff  tthhee  mmoommeenntt  ddrraaiinnss  aawwaayy  aanndd  

aatt  bbeesstt,,  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeiiggnniitteedd  ccoonnssttaannttllyy..  

 

DINNER PARTY STAND BY GUESTS; MARK TWAIN, LEO DA VINCI, W. CHURCHILL, G.B.SHAW, ZIG ZIGLAR, OPRAH. 


