
 

 

  

WWEELLCCOOMMEE  TTOO  TTHHEE  FFUUTTUURREE..    WWhheetthheerr  yyoouu  hhaavvee  NNeeww  YYeeaarr''ss  rreessoolluuttiioonnss  oorr  nnoott,,  yyoouu  pprroobbaabbllyy  wwaanntt  

ssuucccceessss  iinn  ssoommee  ffoorrmm  oorr  aannootthheerr..    WWhhiillee  ffaaiitthh  rreeqquuiirreess  aa  lleeaapp  ssoommeettiimmeess,,  iitt  iiss  bbyy  ddeeffiinniittiioonn;;  nnoott  aann  

eexxaacctt  sscciieennccee  aanndd  tthheerreeffoorree  rreelliieess  oonn  cchhaannccee..    WWhheenn  tthhee  cchhaanncceess  ddoonn''tt  wwoorrkk  oouutt,,  ffaaiitthh  sshhaatttteerrss  

iinnttoo  ccyynniiccaall  ffrraaggmmeennttss  ooff  rreeggrreett  aanndd  ddeepprreessssiioonn..    AAnnyy  rreessiiggnnaattiioonn  ttoo  aa  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  iittss  

ppootteennttiiaall  mmaakkeess  ffoorr  aa  bblleeaakk  ffuuttuurree..    TThhee  lliinnkk  bbeettwweeeenn  tthhee  ppaasstt,,  tthhee  pprreesseenntt  aanndd  tthhee  ffuuttuurree  iiss  tthhee  

ccoonncceepptt  ooff  ''nnooww''..    NNooww  iiss  tthhee  oonnllyy  ttiimmee  tthhaatt  mmaatttteerrss..    YYoouu''rree  wwhheerree  yyoouu  aarree  nnooww  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  

ddeecciissiioonnss  yyoouu''vvee  mmaaddee  iinn  tthhee  ppaasstt  aanndd  wwhheerree  yyoouu''llll  bbee  iinn  tthhee  ffuuttuurree  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

ddeecciissiioonnss  yyoouu  mmaakkee  nnooww..    SSoo;;  wwhhyy  aassssiiggnn  nneeggaattiivviittyy,,  aannggeerr,,  ffeeaarr,,  rreeggrreett,,  jjeeaalloouussyy,,  cchhaannccee  oorr  

mmaalliiccee  ttoo  yyoouurr  ffuuttuurree??    WWhhyy  ppoolllluuttee  rreenneewwaall??    WWhhyy  ccaarrrryy  bbaaggggaaggee  iinnsstteeaadd  ooff  lluuggggaaggee??    CCaauussee  tthhee  

ffuuttuurree  bbyy  bbeeiinngg  aatt  ppeeaaccee  wwiitthh  yyoouurr  nnooww  bbeeccaauussee  tthheerree''ss  nnootthhiinngg  yyoouu  ccaann  ddoo  ttoo  pprreevveenntt  bbeeiinngg  

wwhheerree  yyoouu  aarree..    TThheerree  iiss  hhoowweevveerr,,  aa  uunniivveerrssee  ooff  cchhooiiccee  aabboouutt  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheerree  yyoouu''llll  bbee..    TThhiiss  

cchhooiiccee  ggiivveess  yyoouu  ppoowweerr  aanndd  wwiitthh  ppoowweerr  ccoommeess  rreessppoonnssiibbiilliittyy..      JJuusstt  aasskk  yyoouurrsseellff,,  ''wwhhoomm  ddoo  II  hhaavvee  

tthhaatt  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo??""    TThhiiss  iiss  wwhheerree  ffaaiitthh  bbeelloonnggss  bbeeccaauussee  iiff  yyoouu  hhaavvee  iitt  iinn  yyoouurrsseellff  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  

ccaarree  aabboouutt  yyoouu,,  yyoouu''llll  ttaakkee  tthhee  aaccttiioonnss  aanndd  ssaayy  tthhee  tthhiinnggss  nnooww  tthhaatt  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  kkiinndd  ooff  

ddiivviiddeenndd  yyoouu  aanndd  tthhee  sshhaarreehhoollddeerrss  iinn  yyoouu;;  wwiillll  rreeaapp..    SSoo;;  hheerree''ss  ssoommee  ccoommpplleetteellyy  rraannddoomm  ssttuuffff  

aabboouutt  wwhhyy  wwee  sshhoouulldd  sshheedd  oouurrsseellvveess  ooff  bbaaggggaaggee  ((aa  bbuurrddeenn))  aanndd  llooaadd  uupp  oonn  lluuggggaaggee  ((aa  jjoouurrnneeyy))..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TTHHEE  NNEEWW  YYEEAARR  IISS  YYOOUURR  OOPPPPOORRTTUUNNIITTYY  TTOO  TTAAKKEE  SSTTOOCCKK..    AATT  LLEEAASSTT,,  TTAAKKEE  TTHHEE  TTIIMMEE  TTOO  DDEECCIIDDEE  WWHHEERREE  YYOOUU  AARREE  

AANNDD  WWHHAATT''SS  CCOONNTTRRIIBBUUTTEEDD  TTHHUUSS  FFAARR  TTOO  GGEETTTTIINNGG  YYOOUU  HHEERREE..    TTHHIISS  WWAAYY  YYOOUU''RREE  AASSSSUURREEDD  OOFF  BBEEIINNGG  AABBLLEE  TTOO  

EEIITTHHEERR  RREEPPEEAATT  AANNDD  IINNCCRREEMMEENNTTAALLIISSEE  TTHHEE  BBEEHHAAVVIIOOUURRSS  TTHHAATT  GGOOTT  YYOOUU  HHEERREE  OORR,,  IIFF  IITT''SS  NNOOTT  WWHHEERREE  YYOOUU  WWAANNTT  

TTOO  BBEE,,  TTOO  AAVVOOIIDD  TTHHOOSSEE  SSAAMMEE  BBEEHHAAVVIIOOUURRSS  TTHHAATT  WWIILLLL  KKEEEEPP  YYOOUU  HHEERREE..    DDOONN''TT  LLEETT  TTHHEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTYY  OOFF  FFAAIILLUURREE  

SSTTOOPP  YYOOUU  FFRROOMM  TTRRYYIINNGG;;  RRAATTHHEERR,,  FFAACCTTOORR  FFAAIILLIINNGG  IINN  AASS  YYOOUURR  RRIITTEE  OOFF  PPAASSSSAAGGEE  TTOO  AACCHHIIEEVVEE  TTHHOOSSEE  GGOOAALLSS..    

JJAANNUUAARRYY  22001166  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

HHOOLLDD  YYOOUURR  TTEEMMPPEERR  --  NNOOBBOODDYY  EELLSSEE  WWAANNTTSS  IITT  

BBeeiinngg  ppoowweerrffuull  rreeqquuiirreess  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ccoonnttrrooll  yyoouurr  

eemmoottiioonnss..    BBeeiinngg  ffeeaarrffuull  oorr  aannggrryy  ffllooooddss  yyoouurr  bbooddyy  

wwiitthh  aaddrreennaalliinn..    AAddrreennaalliinn  iiss  aabboouutt  ssuurrvviivvaall  iinn  tthhee  sshhoorrtt  

tteerrmm  aanndd  ccaann  ggiivvee  rriissee  ttoo  ppaanniicc,,  vviioolleennccee,,  ssttuuppiiddiittyy  

aanndd  aa  bbuunncchh  ooff  ootthheerr  ssttuuffff  tthhaatt  yyoouu  mmaayy  bbee  hheelldd  

aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  iinn  tthhee  lloonngg  tteerrmm..  TThhiiss  iiss  wwhhyy  

rreessppoonnsseess  aarree  aallwwaayyss  pprreeffeerraabbllee  ttoo  rreeaaccttiioonnss..      SSoo,,  

lleeaavvee  tthhaatt  aannggrryy  eemmaaiill  iinn  tthhee  oouuttbbooxx  oorr  ggeett  ssoommeeoonnee  

eellssee  ttoo  rreeaadd  iitt  bbeeffoorree  yyoouu  hhiitt  ''sseenndd''  aanndd  ccoonnssiiddeerr  hhooww  

iitt  mmiigghhtt  iimmppaacctt  yyoouurr  rreeppuuttaattiioonn  oonnccee  iitt''ss  lloooossee  iinn  

ccyybbeerrssppaaccee..    AAnndd  hhooww  aabboouutt  tthhaatt  mmeemmoo  ttoo  tthhee  

ssttaaffff??    TThhee  aarrtt  ooff  ddiipplloommaaccyy  ccaann  ooffffsseett  aa  bbuunncchh  ooff  

ccoollllaatteerraall  hhaarrmm  bbuutt  iitt  rreeqquuiirreess  ffaaiitthh  iinn  oonneesseellff  aanndd  aa  

ffaaiirr  bbiitt  ooff  eemmppaatthhyy  wwhhiicchh  iiss  iimmppoossssiibbllee  iiff  yyoouu''rree  aannggrryy..  

NNoo  oonnee  lliisstteennss  ttoo  aa  tteemmppeerr  ttiirraaddee..      IItt''ss  jjuusstt  aa  ssiiddeesshhooww..  

FFEEAARR  AANNDD  TTHHEE  CCOOMMFFOORRTT  ZZOONNEE  

CCoonnttrroolllleedd  ffeeaarr  iiss  aa  nneecceessssaarryy  iinnggrreeddiieenntt  wwhhiicchh  kkeeeeppss  

yyoouu  oonn  tthhee  rriigghhtt  ssiiddee  ooff  tthhee  ffiinnee  lliinnee  tthhaatt  eexxiissttss  

bbeettwweeeenn  ""hhee  wwhhoo  hheessiittaatteess  iiss  lloosstt""  aanndd  ""llooookk  bbeeffoorree  

yyoouu  lleeaapp..""  IItt  kkeeeeppss  yyoouu  ffrroomm  bbeeiinngg  rreecckklleessss..    TThhee  

ttrroouubbllee  iiss;;  ccoouurraaggee  llooookkss  rreecckklleessss  ttoo  tthhee  ccoowwaarrdd..    

AAnndd  II  ssuuppppoossee,,  ccoonnssiiddeerraattiioonn  llooookkss  lliikkee  ccoowwaarrddiiccee  ttoo  

tthhee  ffoooollhhaarrddyy..    MMyy  ccoonntteennttiioonn  iiss  tthhaatt  MMAATTUURRIITTYY  rreessuullttss  

ffrroomm  wwhheenn  aann  iinnddiivviidduuaall  kknnoowwss  tthhee  ddiiffffeerreennccee  

bbeettwweeeenn  ccoouurraaggee  aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  

uunnddeerrssttaannddss  wwhheenn  aanndd  hhooww  ttoo  aappppllyy  iitt..    TThhiiss  

kknnoowwlleeddggee  iiss  oofftteenn  lleeaarrnneedd  tthhrroouugghh  ffaaiilluurree..    AAss  aa  

mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  yyoouu  ccaann''tt  bbee  mmaattuurree  oorr  wwiissee  wwiitthhoouutt  

hhaavviinngg  ffaaiilleedd..    TThheerreeffoorree,,  rraatthheerr  tthhaann  ffeeaarr  ffaaiilluurree,,  ffeeaarr  

tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  nnoott  hhaavviinngg  ttrriieedd..    FFeeaarr  iittsseellff  ddooeess  

mmoorree  hhaarrmm  tthhaann  tthhee  tthhiinngg  yyoouu  tthhiinnkk  yyoouu''rree  ssccaarreedd  ooff..      

TTHHEE  IINNSSIIDDIIOOUUSS  JJOOUURRNNEEYY  TTOO  CCYYNNIICCIISSMM  

NNoo  oonnee  iiss  bboorrnn  aa  ccyynniicc..    IItt''ss  hhaappppeennss  bbyy  cchhoooossiinngg  sscceeppttiicciissmm  ttoooo  oofftteenn..    SScceeppttiicciissmm  ggeettss  aa  ffooootthhoolldd  tthhrroouugghh  aa  

llaacckk  ooff  ffaaiitthh  ((sseellff  ddoouubbtt))  aanndd  aa  ffaaiilluurree  ttoo  iinniittiiaattee..    NNoott  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ccoommmmeennccee  lleeaavveess  ppeeooppllee  aatt  tthhee  ssttaarrttiinngg  

lliinnee  aanndd  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  iiggnnoorraannccee  aanndd  eennvvyy  mmaakkeess  tthheemm  ddoouubbtt  tthheemmsseellvveess  aaggaaiinnsstt  ootthheerrss  wwhhoo  ddoo  iinniittiiaattee..    

IItt  tthheenn  bbeeccoommeess  eeaassiieerr  ttoo  ddoouubbtt  tthhee  sseennssee  iinn  ssttaarrttiinngg  aatt  aallll,,  tthhaann  iitt  iiss  ttoo  mmaakkee  aaddmmiissssiioonnss  aanndd  mmaakkee  aammeennddss..    

AAss  tthhiiss  ffooootthhoolldd  bbeeccoommeess  aa  ssttrroonngghhoolldd,,  ccyynniicciissmm  ssnneeaakkss  uupp  aanndd  bbeeffoorree  yyoouu  kknnooww  iitt..  YYoouu''rree  ssaayyiinngg  ssttuuffff  ttoo  

iinniittiiaattoorrss  lliikkee,,  ""bbee  rreeaalliissttiicc""  oorr  ""ddoonn''tt  rroocckk  tthhee  bbooaatt..""    TThhiiss  sshhuuttss  ddoowwnn  tthhee  ppootteennttiiaall  ttoo  eevvoollvvee  &&  ggrrooww..    SSttaaggnnaattiioonn  

ccaann  uullttiimmaatteellyy  ggiivvee  rriissee  ttoo  ddeepprreessssiioonn  aanndd  ssaaddllyy,,  iitt''ss  nnooww  ppaannddeemmiicc  iinn  ssoocciieettyy  aanndd  ccaann  ccaauussee  mmaassssiivvee  hhaarrmm..      

FAILING IS NOT FAILURE.  ONLY THE REGRET THAT COMES FROM NOT TRYING IS TRUE FALURE 


