
 

 

  

LLEEGGEENNDDAARRYY  ccoommeeddiiaann  GGeeoorrggee  CCaarrlliinn  oonnccee  ddeessccrriibbeedd  hhooww  hhee  hhaadd  ddeecciiddeedd  ttoo  ggiivvee  

hhiimmsseellff  aann  ''eemmoottiioonnaall  ddiivvoorrccee''  ffrroomm  tthhee  wwoorrlldd..    II''mm  ppaarraapphhrraassiinngg  hheerree  bbuutt  hhee  nnootteedd;;  ""BBeeiinngg  

bboorrnn  iinn  tthhee  2200tthh  cceennttuurryy  iiss  aa  ffrreeee  ttiicckkeett  ttoo  aa  ffrreeaakk  sshhooww..    TThheessee  ddaayyss,,  II  jjuusstt  ssiitt  bbaacckk,,  wwaattcchh  

tthhee  ffrreeaakk  sshhooww,,  ttaakkee  nnootteess  aanndd  II  ssaayy  ttoo  tthhee  gguuyy  nneexxtt  ttoo  mmee  --  wwiillll  yyoouu  llooookk  aatt  tthhaatt..""    CCaarrlliinn  

wwaass  tthhee  iinnssppiirraattiioonn  ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee  bbeesstt  oobbsseerrvvaattiioonnaall  ccoommeeddiiaannss  wwee''vvee  sseeeenn..    IInn  tthhiiss  

eeddiittiioonn  ooff  SSTTUUFFFF,,  lleett''ss  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  hhooww  tthhaatt  ppeerrssppeeccttiivvee  ccoouulldd  aaffffeecctt  oouurr  oowwnn  oouuttccoommeess..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CChhoooossiinngg  oobbsseerrvvaattiioonn  oovveerr  jjuuddggeemmeenntt  mmeeaannss  ssuubboorrddiinnaattiinngg  tthhee  eeggoo..  IItt  rreelliieess  oonn  sseellff  eesstteeeemm..    SSeellff  eesstteeeemm  iiss  

eeggoo  bbuutt  iitt''ss  bbaallaanncceedd  eeggoo..    KKeeeeppiinngg  iitt  bbaallaanncceedd  rreelliieess  oonn  tthhee  ccoonnsscciieennccee  aanndd  bbeeiinngg  ccoonnsscciioouuss  AANNDD  iitt''ss    

eeaassyy..    JJuusstt  RReemmaaiinn  ggrraatteeffuull..    PPrraaccttiiccee  ggrraattiittuuddee  aanndd  iitt  sseerrvveess  aass  aa  ccoonnssttaanntt  rreemmiinnddeerr  ooff  hhooww  ffoorrttuunnaattee  yyoouu  

rreeaallllyy  aarree..    TThhiiss  sseellff  aassssuurraannccee  mmaakkeess  yyoouu  bbuulllleettpprrooooff  wwhheenn  ssoommeeoonnee  oorr  ssoommeetthhiinngg  iiss  ppllaacciinngg  yyoouu  uunnddeerr  

ssttrreessss..    FFoorreeggoo  ggrraattiittuuddee  aanndd  yyoouu''llll  ggrraanntt  yyoouurr  eeggoo  aa  lliicceennccee  ttoo  kkiillll..    YYoouu''llll  kkiidd  yyoouurrsseellff  tthhaatt  yyoouu''rree  tthhee  oonnllyy  

rreeaassoonn  yyoouu  wwoonn  aanndd  ootthheerrss  aarree  tthhee  rreeaassoonn  yyoouu  lloosstt..    SSiiddee  eeffffeecctt::  RReellaattiioonnsshhiippss  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  wwiillll  ggoo  ssttaallee..  
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OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  WWIITTHHOOUUTT  JJUUDDGGEEMMEENNTT  

WWhheenn  yyoouu  bbeeccoommee  eemmoottiioonnaallllyy  iinnvveesstteedd  iinn  aa  

ssiittuuaattiioonn  oorr  aannootthheerr  ppeerrssoonn,,  yyoouu  ddiimmiinniisshh  yyoouurr  

ppootteennttiiaall  ttoo  bbee  oobbjjeeccttiivvee..    TThhee  lleessss  oobbjjeeccttiivviittyy  yyoouu  

hhaavvee,,  tthhee  lleessss  ppootteennttiiaall  tthheerree  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ssoolluuttiioonnss  

wwhheenn  tthheeyy''rree  nneeeeddeedd  --  oorr  aatt  lleeaasstt  ffaaiirr  oonneess..    YYoouu''rree  

ttoooo  cclloossee  ppeerrhhaappss..    YYoouu  nneeeedd  ttoo  bbee  ddiissppaassssiioonnaattee..    

TThhaatt  ddooeess  nnoott  mmeeaann  yyoouu  sshhoouulldd  llaacckk  ccoommppaassssiioonn  

bbuutt  aass  GGeeoorrggee  ssaaiidd,,  yyoouu  nneeeedd  aann  eemmoottiioonnaall  ddiivvoorrccee  

ffrroomm  tthhee  ddeettaaiillss..    TThhee  ddeettaaiillss  ccaann  mmaakkee  yyoouu  

jjuuddggeemmeennttaall..    WWhheenn  yyoouu  bbeeccoommee  jjuuddggeemmeennttaall,,  

yyoouurr  eeggoo  kkiicckkss  iinn..    NNooww  yyoouu  wwaanntt  ttoo  wwiinn,,  ppuunniisshh  oorr  

tteeaacchh..    IItt  ggeettss  ppeerrssoonnaall  aanndd  aaddrreennaalliinn  wwiillll  mmoottiivvaattee  

yyoouurr  wwoorrddss  oorr  aaccttiioonnss..    TThhee  bbeesstt  yyoouu  ccaann  hhooppee  ffoorr  iiss  

ccoommpprroommiissee  wwhhiicchh  wwee  kknnooww  mmeeaannss  ''ssaaccrriiffiiccee''..    

CCoommpprroommiissee  NNEEVVEERR  mmeeaannss  wwiinn//wwiinn..    IItt''ss  lloossee//lloossee  

bbyy  ddeeffiinniittiioonn..    CCoonnsseennssuuss  ((mmuucchh  bbeetttteerr))    oonnllyy  ooccccuurrss  

wwhheenn  aa  tthhiirrdd    aalltteerrnnaattiivvee  iiss  ddiissccoovveerreedd  wwhhiicchh  oonnllyy  

oobbsseerrvvaattiioonn  uunnhhiinnddeerreedd  bbyy  jjuuddggeemmeenntt  ccaann  aacchhiieevvee..  

 

                                                                      TTHHIISS  IISS  WWHHYY........  

  JJuuddggeess  ddiissqquuaalliiffyy  tthheemmsseellvveess  iiff  tthhee  ddeeffeennddaanntt  iiss  

kknnoowwnn  ttoo  tthheemm..  

  SSuurrggeeoonnss  tteenndd  nnoott  ttoo  ooppeerraattee  oonn  ffaammiillyy  mmeemmbbeerrss  

  DDeetteeccttiivveess  aarree  nneevveerr  aassssiiggnneedd  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  

mmuurrddeerrss  ooff  lloovveedd  oonneess  oorr  wwoorrkk  ppaarrttnneerrss..      

  SSppoorrttssppeeooppllee  wwhhoo  mmaannaaggee  tthheeiirr  eeggooss  

eexxppeerriieennccee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  ccoonnssiisstteennccyy  tthhaann  

tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott..  

  LLeeaaddeerrss  wwhhoo  rreemmaaiinn  ddiissppaassssiioonnaattee  bbuutt  eexxhhiibbiitt  

ccoommppaassssiioonn  rruunn  mmoottiivvaatteedd  aanndd  llooyyaall  tteeaammss..      

CCAARRLLIINN  SSAAYYSS  

  ""JJuusstt  ccaauussee  yyoouu  ggoott  tthhee  mmoonnkkeeyy  ooffff  

  yyoouurr  bbaacckk  ddooeessnn''tt  mmeeaann  tthhee  cciirrccuuss  

  hhaass  lleefftt  ttoowwnn""    ((SSTTAAYY  AALLEERRTT))  

  ""DDoonn''tt  sswweeaatt  tthhee  ppeettttyy  tthhiinnggss  aanndd  ddoonn''tt  ppeett  tthhee  

  sswweeaattyy  tthhiinnggss..""    ((SSTTAAYY  CCAALLMM  --  AANNDD  CCHHOOOOSSYY))  

  ""MMoosstt  ppeeooppllee  wwoorrkk  jjuusstt  hhaarrdd  eennoouugghh  nnoott  ttoo  ggeett  

  ffiirreedd  aanndd  ggeett  ppaaiidd  jjuusstt  eennoouugghh  mmoonneeyy  nnoott  ttoo  qquuiitt  

BBAALLAANNCCIINNGG  EEMMOOTTIIOONN  

PPaassssiioonn  iiss  vviittaall  ttoo  tthhee  lloonnggeevviittyy  ooff  yyoouurr  bbeelliieeff,,  yyoouurr  

aabbiilliittyy  ttoo  bbee  sseeeenn  aass  ddiiffffeerreenntt  aanndd  yyoouurr  uullttiimmaattee  

jjoobb  ssaattiissffaaccttiioonn..  IItt''ss  ffuueell  bbuutt  iitt  nneeeeddss  aa  ttiigghhtt  lleeaasshh  

lleesstt  iitt  bbeeccoommeess  oobbsseessssiioonn..    TThheerree''ss  aa  ffiinnee  lliinnee  

bbeettwweeeenn  ffaann  aanndd  ffaannaattiicc,,  ooppiinniioonnaatteedd  aanndd  

ccyynniiccaall,,  pprroouudd  aanndd  aarrrrooggaanntt  aanndd  llooyyaall  aanndd  

ppoosssseessssiivvee..    BBeeiinngg  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmoommeenntt  aanndd  

mmaaiinnttaaiinniinngg  aa  hheeaalltthhyy  rreessppeecctt  ffoorr  sseellff,,  ootthheerrss  aanndd  

ssiittuuaattiioonnss,,  uussuuaallllyy  pprreevveennttss  ffiinnee  lliinneess  ffrroomm  bbeeiinngg  

ccrroosssseedd..    UUnnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  

rreessppoonnddiinngg  aanndd  rreeaaccttiinngg  uussuuaallllyy  rreelliieess  oonn  tthhee  ppaarrtt  

tthhaatt  eemmoottiioonn  ppllaayyss  iinn  wwhhaatt  hhaappppeennss  nneexxtt..    SSoo  

lleeaavvee  tthhaatt  aannggrryy  eemmaaiill  iinn  tthhee  oouutt  ttrraayy  oovveerrnniigghhtt..  

                                                                      TTHHIISS  IISS  WWHHYY........  

    IInntteerrvveennttiioonnss  aanndd  wwaarrnniinngg  lleetttteerrss  hhaavvee  ttoo  ssuubbssttiittuuttee  

wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  sseellff  aawwaarreenneessss..  

  AA  nneeaarr  ddeeaatthh  eexxppeerriieennccee  oorr  aa  ssttiinntt  iinn  ggaaooll  ccaann  

ccrreeaattee  mmoommeennttss  ooff  eennlliigghhtteennmmeenntt  wwhhiicchh  cchhaannggeess  

ppeeooppllee  ffoorreevveerr..    GGuueessss  wwhhaatt  tthheeyy  ffeeeell  aafftteerr  tthhee  

rreeggrreett  ffaaddeess??    GGrraattiittuuddee!!    

CCAARRLLIINN  SSAAYYSS  

  ""WWhheenn  ssoommeeoonnee  ssaayyss  ''II  hhaavveenn''tt  ggoott  aallll  ddaayy,,''  II  

  aallwwaayyss  wwoonnddeerr  --  hhooww  ccaann  yyoouu  nnoott  hhaavvee  aallll  ddaayy??""  

  ((TTIIMMEE//SSEELLFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT))  

  ""HHaavvee  yyoouu  eevveerr  nnoottiicceedd  tthhaatt  aannyybbooddyy  ddrriivviinngg  

  sslloowweerr  tthhaann  yyoouu  iiss  aann  iiddiioott,,  aanndd  aannyyoonnee  ggooiinngg  

  ffaasstteerr  tthhaann  yyoouu  iiss  aa  mmaanniiaacc??””  ((DDEENNIIAALL))  

  
THANK YOU THIS MONTH TO LIZ POPE, BARRY WHEILDON & THE GREAT FOLKS AT AUDI FIVE DOCK 


