
 

 

  

WWhheenn  aa  cchhiilldd  iinn  aa  pprraamm  aatt  tthhee  mmaallll  tthhrroowwss  aa  ttaannttrruumm,,  wwhhaatt  yyoouu''rree  wwiittnneessssiinngg  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  tthhaatt  

lliittttllee  hhuummaann  ccaann  ccoommmmuunniiccaattee  tthhee  mmoooodd  iitt''ss  iinn..    EExxtteerrnnaall  cciirrccuummssttaanncceess  hhaavvee  llaarrggeellyy  ccoonnttrriibbuutteedd  

ttoo  iitt..    IItt''ss  eeiitthheerr  ttiirreedd,,  hhuunnggrryy,,  oorr  uunnccoommffoorrttaabbllee..    TThhee  ddaayy  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  cchhiilldd  cchhoooosseess  iittss  oowwnn  mmoooodd  

iiss  tthhee  ddaayy  iitt  bbeeggiinnss  ttoo  ccuullttiivvaattee  aann  aattttiittuuddee..    AAttttiittuuddee,,  ffoorr  bbeetttteerr  oorr  wwoorrssee,,  ddooeessnn''tt  ssppoonnttaanneeoouussllyy  

ggeenneerraattee..    IItt''ss  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  kknnoowwiinnggllyy  oorr  nnoott  oovveerr  lloonngg  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..    NNooww  hheerree''ss  tthhee  tthhiinngg;;  

ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  iiss  mmoorree  ccoonnsscciioouussllyy  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  tthhaann  nneeggaattiivvee  aattttiittuuddee..    AA  llaacckk  ooff  sseellff  

aawwaarreenneessss  uussuuaallllyy  ggooeess  hhaanndd  iinn  hhaanndd  wwiitthh  nneeggaattiivviittyy..    IItt  ssnneeaakkss  uupp  oonn  uuss  wwhhiicchh  iiss  wwhhyy  iitt''ss  ssoo  

ddaannggeerroouuss..    NNoo  ddooccttoorr  ccaann  ddeeccllaarree  ttoo  aann  eemmpphhyysseemmaa  ssuuffffeerreerr,,  ""wwee''vvee  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  iitt  wwaass  tthhee  

cciiggaarreettttee  yyoouu  hhaadd  aatt  44ppmm  oonn  MMaarrcchh  66tthh  tthhaatt  ddiidd  iitt..    ""  NNoo,,  iitt''ss  ssiimmppllyy  tthhaatt  tthhee  ppaattiieenntt  hhaass  ccoonnttrriibbuutteedd  

ttoo  tthhee  iillllnneessss  oovveerr  aa  lloonngg  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee;;  oofftteenn  uunnccoonnsscciioouussllyy  --  nneevveerr    uunnkknnoowwiinnggllyy..    SSoo  hheerree  iiss  

ssoommee  ssttuuffff  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aabboouutt  tthhee  mmooooddss  wwee  cchhoooossee  eevveerryy  ddaayy,,  tthhee  aattttiittuuddeess  wwee  ccuullttiivvaattee  oovveerr  

ttiimmee,,  tthhee  ccoonnsseeqquueenncceess  wwhheenn  tthheeyy  ggoo  rriigghhtt  oorr  wwrroonngg  aanndd  mmoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  hhooww  ttoo  hhaavvee  aa  ssaayy  iinn  iitt      

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

GGUUEESSSS  WWHHAATT  EELLSSEE  AA  MMOOOODD  DDEECCIIDDEESS??    IITT  DDEECCIIDDEESS  YYOOUURR  RREESSUULLTTSS..    SSOO  CCHHOOOOSSEE  WWIISSEELLYY..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AA  ffiinnaall  iinnssppiirraattiioonn  ffrroomm  tthhee  iimmmmoorrttaall  NNoorrmmaann  VViinncceenntt  PPeeaallee;;  IItt''ss  aallwwaayyss  ttoooo  eeaarrllyy  ttoo  qquuiitt""        

AAUUGGUUSSTT  22001177  

SSTTUUFFFF  
wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

TThhee  wwaayy  wwee’’rree  ppeerrcceeiivveedd  aatt  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  iiss  uussuuaallllyy  dduuee  

ttoo  aa  mmoooodd  tthhaatt  wwaass  cchhoosseenn  uunnccoonnsscciioouussllyy..    IItt  

ddeetteerrmmiinneess  bbooddyy  llaanngguuaaggee,,  ttoonnee  ooff  vvooiiccee,,  eeyyee  ccoonnttaacctt  

aanndd  aatttteennttiioonn  ssppaann..      WWhhiillsstt  tthheeyy  aarreenn’’tt  nneecceessssaarriillyy  

rreefflleeccttiioonnss  ooff  oouurr  cchhaarraacctteerr,,  tthhee  oobbsseerrvveerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  

ppeerrssoonnaalliittyy  ddiissppllaayyeedd  aass  aa  ppoossssiibbllee  pprreevviieeww  ttoo  oouurr  

cchhaarraacctteerr..    IItt''ss  ddeebbaattaabbllee  wwhheetthheerr  wwee''llll  eevveenn  ggeett  tthhee  

cchhaannccee  ttoo  ccrreeaattee  aa  llaassttiinngg  iimmpprreessssiioonn  iiff  tthhee  ffiirrsstt  

iimmpprreessssiioonn  wwaass  lleessss  tthhaann  iiddeeaall..      AA  mmoooodd  cchhoosseenn  oovveerr  

aanndd  oovveerr  bbeeccoommeess  aann  aattttiittuuddee..  TThhee  ppeessssiimmiisstt  iiss  nnoott  bboorrnn  

bbuutt  rraatthheerr  ddeevveellooppeedd  oovveerr  yyeeaarrss  ooff  cchhoooossiinngg  ttoo  sseeee  

ggllaasssseess  hhaallff  eemmppttyy..    CCoonnssiiddeerr  cchhiillddrreenn  aass  tthhee  uullttiimmaattee  

ooppttiimmiissttss..    SSoocciieettyy  ttuurrnnss  tthheemm  iinnttoo  rreeaalliissttss  aanndd  tthhee  rroott  

bbeeggiinnss..    NNeexxtt  ssttoopp;;  ccyynniicciissmm..  CChhoooossiinngg  cchhrroonniicc  

sskkeeppttiicciissmm  oovveerr  ooccccaassiioonnaallllyy  ttaakkiinnggss  tthhiinnggss  aatt  ffaaccee  

vvaalluuee  wwiillll  cclloossee  mmiinnddss  aanndd  wwiitthh  tthheemm,,  ddoooorrss  ooff  

ooppppoorrttuunniittyy..            YYoouu    bbeeccoommee  yyoouurr  ddoommiinnaattiinngg  tthhoouugghhttss..      

  

  

OOBBSSEERRVVAATTIIOONN  &&  QQUUEESSTTIIOONN::    WWee  lliivvee  iinn  aann  eerraa  tthhaatt  ffrroowwnnss  oonn  bbuullllyyiinngg..    OOuurr  cchhiillddrreenn  ppllaayy  iinn  ppaaddddeedd  ppllaayyggrroouunnddss  aanndd  aarree  

aawwaarrddeedd  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  ppaarrttiicciippaattiinngg  oorr  lloossiinngg..    TThhee  mmeeddaallss  tthheeyy  wwiinn  oonn  tthhee  XX  BBooxx  ppllaayyiinngg  ""CCaallll  ttoo  DDuuttyy""  aarree  aacchhiieevveedd  

wwiitthhoouutt  ppeerrssoonnaall  rriisskk..  TThheeiirr  sscchhoollaassttiicc  aanndd  aatthhlleettiicc  sshhoorrttccoommiinnggss  aarree  ddiissgguuiisseedd  aanndd  tthheeiirr  bbaadd  bbeehhaavviioouurr  iiss  mmeeddiiccaalliisseedd..      

PPaarreennttss,,  tteeaacchheerrss,,  aanndd  tthhee  llaaww  hhaavvee  bbeeeenn  eemmaassccuullaatteedd..    TThheenn  aass  yyoouunngg  aadduullttss,,  tthheeyy  eenntteerr  tthhee  wwoorrkk  ffoorrccee  aanndd  rreessuullttss  aarree  

ssuuddddeennllyy  eexxppeecctteedd..      WWoorrllddss  ccoolllliiddee..    CCoouulldd  tthhiiss  ''ffaaiilluurree  ttoo  pprreeppaarree  kkiiddss  ffoorr  ffaaiilluurree''  bbee  ccaauussiinngg  ddeepprreessssiioonn??      

  

  

PPeeooppllee  wwhhoo''ss  mmooooddss  aanndd  ppeerrssoonnaalliittiieess  

rriiddee  rroolllleerr  ccooaasstteerrss  ((AA)),,  ttrriiuummpphh  aatt  tthhee  

ppeeaakkss  aanndd  ccrraasshh  aanndd  bbuurrnn  iinn  tthhee  

ttrroouugghhss..    IItt''ss  nnoott  ssuussttaaiinnaabbllee..    TThhee  ccaannddllee  

tthhaatt  bbuurrnnss  ttwwiiccee  aass  bbrriigghhtt  bbuurrnn  hhaallff  aass  

lloonngg..    TThhee  rreeaalliittyy  iiss  mmoorree  lliikkee  ((BB))..    AAtt  

wwoorrkk,,  ((XX))  iiss  tthhee  ffiinnaall  wwaarrnniinngg  lleetttteerr  aanndd  

((YY))  iiss  ddiissmmiissssaall..    IInn  lliiffee  ((XX))  iiss  aann  

iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  ((YY))  iiss  aann  iirrrreevveerrssiibbllee  

nneeggaattiivvee  aaccttiioonn  lliikkee  ccrriimmee  oorr  ssuuiicciiddee..    

TThhee  ssuussttaaiinnaabbllee  mmooddeell  iiss  ((CC))..    

CCoonnssiisstteennccyy,,  lloonnggeevviittyy  aanndd  rreeppuuttaattiioonn  

aarree  aallll  pprroobbaabbllee  hheerree  aanndd  iitt''ss  aa  llaacckk  ooff  

vviiggiillaannccee  iinn  lleeaaddeerrss;;  ccoouupplleedd  wwiitthh  aa  

llaacckk  ooff  sseellff  aawwaarreenneessss  wwhhiicchh  lleeaaddss  ttoo  

ddeenniiaall  bbyy  tthhee  ssuubbjjeecctt  tthhaatt  pprreevveennttss  ((CC))  
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IItt''ss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  rreemmaaiinn  110000%%  ssiittuuaattiioonnaallllyy  aawwaarree  oorr  ffoorreevveerr  pprreesseenntt  iinn  tthhee  mmoommeenntt..    TThhiiss  iiss  wwhhyy  ssoollddiieerrss  aanndd  ffiirrsstt  

rreessppoonnddeerrss  ddrriillll  eennddlleessssllyy..  FFaammiilliiaarriittyy  ddooeess  bbrreeeedd  ccoonntteemmpptt  aanndd  ffoorr  tthhee  rreesstt  ooff  uuss,,  rroouuttiinnee  iiss  oouurr  ggrreeaatteesstt  eenneemmyy..    DDoonn''tt  

hheessiittaattee  ttoo  rreeccooggnniissee  tthhee  rruutt  yyoouu''rree  iinn  aanndd  aasskk  ffoorr  hheellpp..    AAsskk  ffoorr  ccrriittiicciissmm..    AAss  NNoorrmmaann  VViinncceenntt  PPeeaallee  wwrroottee;;  ""TThhee  ttrroouubbllee  

wwiitthh  mmoosstt  ooff  uuss  iiss  tthhaatt  wwee  wwoouulldd  rraatthheerr  bbee  rruuiinneedd  bbyy  pprraaiissee  tthhaann  ssaavveedd  bbyy  ccrriittiicciissmm..""  IIff  yyoouu''rree  aa  lleeaaddeerr,,  iitt''ss  nnoott  aa  ssiiggnn  ooff  

wweeaakknneessss  ttoo  aasskk  ffoorr  ffeeeeddbbaacckk..    IItt''ss  aaccttuuaallllyy  aann  iinnddiiccaattiioonn  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  ffoollllooww  tthhaatt  yyoouurr  eeggoo  iiss  hheeaalltthhyy..    TThhaatt''ss  pprroobbaabbllyy  tthhee  

rreeaassoonn  yyoouu  wweerree  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee..    RReemmeemmbbeerr  tthhaatt  ffoorreessiigghhtt  bbeeaattss  hhiinnddssiigghhtt  bbuutt  iinnssiigghhtt  bbeeaattss  tthheemm  bbootthh;;  aallwwaayyss!!  

  

NNooww  II''mm  ggooiinngg  ttoo  qquuoottee  mmyy  oowwnn  ssttuuffff  bbuulllleettiinn  ffrroomm  OOccttoobbeerr  22001155;;  ""  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!!""            SSuuggggeesstteedd  rreeaaddiinngg::    ""TThhee  PPoowweerr  ooff  

NNooww""  bbyy  EECCKKHHAARRTT  TTOOLLLLEE..    HHeerree''ss  oonnee  ooff  hhiiss  qquuootteess  ffrroomm  iitt;;  ""RReeaalliissee  ddeeeeppllyy  tthhaatt  tthhee  pprreesseenntt  

mmoommeenntt  iiss  aallll  yyoouu  hhaavvee..  MMaakkee  tthhee  NNOOWW  tthhee  pprriimmaarryy  ffooccuuss  ooff  yyoouurr  lliiffee..""    TThhiiss  ssiimmppllee  wwiissddoomm  

eennssuurreess  tthhaatt  yyoouu  wwoonn''tt  bbee  ppoolllluuttiinngg  wwhhaatt  hhaappppeennss  nneexxtt  bbyy  hhaauulliinngg  tthhee  bbaaggggaaggee  ooff  wwhhaatt  jjuusstt  

hhaappppeenneedd..    LLiiffee  iiss  jjuusstt  aa  ccoolllleeccttiioonn  ooff  nnooww  mmoommeennttss  --  hheerree''ss  oonnee  nnooww!!    CCOOLLLLEECCTT  TTHHEE  SSEETT!!  

 

TTHHAANNKKSS  TTHHIISS  MMOONNTTHH  GGOO  TTOO  DDAAMMIIEENN  EEFFFFEENNYY,,  BBRREEEENN  SSCCHHIIPPKKEE,,  ZZAACC  BBOOJJAANNIICC,,  JJAAKKEE  JJAACCOOBBSS,,  LLIIZZ  

PPOOPPEE,,  GGLLEENNNN  FFOORRSSTTEERR,,  GGAAVVIINN  SSCCHHIIEERRMMEEIIRR..    YYOOUU  GGUUYYSS  TTAAKKEE  ''BBEE  TTHHEE  BBEENNCCHHMMAARRKK''  VVEERRYY  SSEERRIIOOUUSSLLYY  

 


