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II  lloovvee  bbeeaattiinngg  tthhee  eeppiipphhaannyy  ddrruumm..    HHaavvee  yyoouu  nnoottiicceedd??    ''EEppiipphhaannyy''  iiss  aa  NNoouunn..    ""AA  ssuuddddeenn,,  iinnttuuiittiivvee  

ppeerrcceeppttiioonn  ooff  oorr  iinnssiigghhtt  iinnttoo,,  tthhee  rreeaalliittyy  oorr  eesssseennttiiaall  mmeeaanniinngg  ooff  ssoommeetthhiinngg..""  SSoo  ssaayyss  

DDiiccttiioonnaarryy..ccoomm..    IItt''ss  tthhee  mmoommeenntt  tthhee  ppeennnnyy  ddrrooppss..    WWee  aallll  nneeeedd  tthheemm  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    TThhoossee  rraarree  

mmoommeennttss  ooff  ccllaarriittyy  tthhaatt  rreeffooccuuss  uuss  ttoo  tthhee  iissssuueess  tthhaatt  aaccttuuaallllyy  mmaatttteerr..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wwwwww..sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

IIff  yyoouu  aarree  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  iinnssiigghhtt,,  yyoouu  aarree  bblleesssseedd  wwiitthh  tthhaatt  rraarree  ttrraaiitt  

tthhaatt  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  llooookk  iinn  tthhee  mmiirrrroorr  aanndd  bbee  ttoottaallllyy  hhoonneesstt  wwiitthh  tthhee  

eeaassiieesstt  ppeerrssoonn  iinn  tthhee  wwoorrlldd  ttoo  lliiee  ttoo..    HHaavvee  yyoouu  eevveerr  ccoonnssiiddeerreedd  jjuusstt  

hhooww  vviittaall  tthhiiss  iiss  ttoo  mmaaiinnttaaiinniinngg  yyoouurr  ccoouurrssee  iinn  lliiffee  aanndd  pprreevveennttiinngg  

wwaassttee??    TThhoossee  wwiitthhoouutt  iitt  hhaavvee  eeppiipphhaanniieess  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthheemm..    TThheeyy''rree  

ccaalllleedd  ''wwaakkeeuupp  ccaallllss''  aanndd  aass  tthhee  tteerrmm  ssuuggggeessttss,,  ccaann  bbee  ttrraauummaattiicc,,  

ssoommeettiimmeess  uunnwweellccoommee  aanndd  ccaann  ccrreeaattee  mmaassssiivvee  ccoollllaatteerraall  hhaarrmm..    

TThheerree''ss  nnootthhiinngg  lliikkee  ddooiinngg  pprriissoonn  ttiimmee,,  tthhee  lloossss  ooff  ssoommeeoonnee  cclloossee  oorr  

ggooiinngg  tthhrroouugghh  aa  sseerriioouuss  iillllnneessss  ttoo  wwaakkee  aa  ppeerrssoonn  uupp  ttoo  tthhee  rreeaalliissaattiioonn  

tthhaatt  ""yyoouu  kknnooww  wwhhaatt,,  II''vvee  bbeeeenn  aann  aassss..""    NNaattuurree''ss  iinntteerrvveennttiioonn  ppeerrhhaappss..      

SSoo,,  hheerree''ss  ssoommee  lleessss  ddrraammaattiicc  ssttuuffff  ffoorr  yyoouu  ttoo  ccoonnssiiddeerr,,  ooffffeerreedd  iinn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  aahh--hhaa  mmoommeennttss  aarree  

pprreeffeerraabbllee  ttoo  wwaakkeeuupp  ccaallllss  aanndd  tthhaatt  cchhoooossiinngg  ttoo  ddoo  iimmppoorrttaanntt  tthhiinnggss  iiss  pprreeffeerraabbllee  ttoo  nneeeeddiinngg  ttoo  ddoo  

uurrggeenntt  tthhiinnggss!!    TThheerree''ss  nnoo  ggrroowwtthh  iinn  uurrggeennccyy  --  oonnllyy  ssuurrvviivvaall..    TTiimmee  ttoo  ssmmeellll  tthhee  rroosseess  ffoollkkss  aabboouutt  yyoouurr  

ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn..    WWee  mmaayy  oonnllyy  lliivvee  oonnccee  bbuutt  aass  MMaaee  WWeesstt  ssaaiidd,,  oonnccee  iiss  eennoouugghh  iiff  yyoouu  ddoo  iitt  rriigghhtt..          

 
PPaarrtt  nnaattuurree  aanndd  ppaarrtt  nnuurrttuurree,,  yyoouurr  ccoonnsscciieennccee  wwiillll  lleett  yyoouu  kknnooww  wwhheenn  yyoouu''rree  aabboouutt  ttoo  ccrroossss  ffiinnee  lliinneess  bbeettwweeeenn  

ccoonnffiiddeenntt  aanndd  ccoocckkyy,,  ppaassssiioonnaattee  aanndd  oobbsseessssiivvee,,  ddeessiirroouuss  aanndd  ggrreeeeddyy..    IIFF  YYOOUU  CCAARREE  TTOO  LLIISSTTEENN..    TThhaatt  wwoouulldd  

bbee  sseellff  aawwaarreenneessss  rriigghhtt  tthheerree!!    IItt  nneeeeddss  ttoo  bbee  bbaallaanncceedd  bbyy  yyoouurr  eeggoo  wwhhiicchh  nneecceessssaarriillyy  ddrriivveess  yyoouu  ttoo  bbee  

ccoommppeettiittiivvee..    WWhheenn  tthheeyy  mmaattcchh,,  yyoouu  ggeett  aa  RRooggeerr  FFeeddeerreerr..    WWhheenn  tthheeyy  ddoonn''tt,,  yyoouu  ggeett  aa  BBeerrnnaarrdd  TToommiicc  oorr  TTiiggeerr  

WWooooddss..  NNaattuurree  mmeeaannss  iitt''ss  oofftteenn  iinn  yyoouurr  DDNNAA  oorr  bbrraaiinn  cchheemmiissttrryy..    NNuurrttuurree  mmeeaannss  tthhaatt  yyoouu''vvee  ffaacceedd  

ccoonnsseeqquueenncceess  wwhheenn  yyoouu''vvee  ccrroosssseedd  lliinneess  iinn  tthhee  ppaasstt..    TThheerree''ss  nnootthhiinngg  lliikkee  ccoonnsseeqquueenncceess  ttoo  hheellpp  yyoouu  ttaakkee  

oowwnneerrsshhiipp  ooff  yyoouurr  bbeehhaavviioouurr..  TThheessee  ddaayyss,,  ccoonnsseeqquueenncceess  hhaavvee  bbeeeenn  wwaatteerreedd  ddoowwnn  aass  aauutthhoorriittyy  ffiigguurreess  aarree  

eemmaassccuullaatteedd..    WWiitthhoouutt  ccoonnsseeqquueenncceess  tthheerree  aarree  ffeeww  lleessssoonnss  ffoorr  tthhee  ccoonnsscciieennccee  ttoo  lleeaarrnn..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  aa  

ccoonnsscciieennccee  ttoo  rreegguullaattee  tthhee  eeggoo,,  iinn  tthhee  eexxttrreemmee  wwhhaatt  wwee  ggeett  iiss  aa  tteexxtt  bbooookk  ppssyycchhooppaatthh..    MMooddeerraatteellyy,,  wwee  

oofftteenn  sseeee  uunnpplleeaassaanntt  ppeeooppllee  wwhhoo  ddoonn''tt  ggiivvee  aa  ddaammnn  aabboouutt  tthhee  wwaayy  tthheeyy''rree  ppeerrcceeiivveedd..    ''WWhhaatt  yyoouu  sseeee  iiss  

wwhhaatt  yyoouu  ggeett''  iiss  tthhee  mmaannttrraa  tthheeyy  uussee  ttoo  ssooootthhee  tthheeiirr  sseellff  iimmaaggee..    PPeeeerr  pprreessssuurree  iiss  aa  ssiiddee  eeffffeecctt  ooff  bbeeiinngg  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  aa  ssoocciiaall  ssppeecciieess..    WWhheenn  iitt''ss  ppoossiittiivvee  yyoouu  ggeett  mmeennttoorrss,,  eexxaammpplleess  aarree  sseett  aanndd  ssttaannddaarrddss  aarree  hhiigghh..    

WWhheenn  iitt''ss  nneeggaattiivvee,,  aammbbiivvaalleennccee  aalllloowwss  ttoolleerraannccee  aanndd  eevveennttuuaallllyy  eennccoouurraaggeemmeenntt..    HHeerree''ss  aa  rruullee  ooff  tthhuummbb;;  

jjuusstt  bbeeccaauussee  eevveerryyoonnee''ss  ddooiinngg  iitt,,  ddooeessnn''tt  mmaakkee  iitt  rriigghhtt..    JJuusstt  bbeeccaauussee  yyoouu''rree  tthhee  oonnllyy  oonnee  ddooiinngg  iitt,,  ddooeessnn''tt  

mmaakkee  iitt  wwrroonngg..      IIff  iinn  ddoouubbtt,,  aasskk  yyoouurrsseellff;;  ''hhooww  wwoouulldd  II  ffeeeell  iiff  II  jjuusstt  mmeett  mmee,,  oorr  ssaaww  wwhhaatt  II    ddiidd??""    EEppiipphhaannyy  ttiimmee!!  

AARREE  YYOOUU  PPRROODDUUCCTTIIVVEE  OORR  JJUUSSTT  BBUUSSYY??    AA  llaacckk  ooff  sseellff  aawwaarreenneessss  bblluurrss  tthhee  ttwwoo  ccoonncceeppttss..    

JJuusstt  bbee  aawwaarree  tthhaatt  ''bbuussyynneessss""  iissnn''tt  bbuussiinneessss;;  oonnllyy  pprroodduuccttiivviittyy  iiss..    BBuussyy  ppeeooppllee  tthhiinnkk  

((wwrroonnggllyy))  tthhaatt  tthheeyy''rree  vvaalluuaabbllee..    BBeeiinngg  rreeppllaacceedd  wwiillll  bbee  tthheeiirr  eeppiipphhaannyy..  BBuussyy  mmaannaaggeerrss  aarree  

ccoonncceerrnneedd  mmoorree  wwiitthh  ccoonnttrrooll  tthhaann  pprroodduuccttiivviittyy  bbeeccaauussee  pprroodduuccttiivviittyy  mmiigghhtt  mmeeaann  hhaavviinngg  

ttoo  sshhaarree  aa  lliittttllee  ccrreeddiitt..    EEffffeeccttiivvee  lleeaaddeerrss  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd  aarree  hhaappppyy  ttoo  aassssiiggnn  ccrreeddiitt  

iinnsstteeaadd  ooff  bbllaammee..    MMoorraallee  iiss  tthhee  wwiinnnneerr  eevveerryy  ttiimmee..  IIrroonniiccaallllyy;;        tthheeyy  ggeett  tthhee  ccrreeddiitt  aannyywwaayy.. 

MMAATTUURRIITTYY  iiss  tthhee  bbaallaannccee  bbeettwweeeenn  ccoouurraaggee  aanndd  ccoonnssiiddeerraattiioonn..    WWhheenn  ''llaasstt  oonnee''ss  iinn  

iiss  aa  rrootttteenn  eegggg!!""  bbeeccoommeess  ""llooookk  bbeeffoorree  yyoouu  lleeaapp""  yyoouu''vvee  mmaattuurreedd..    NNiiccee  iiff  yyoouu  ccaann  

lleeaarrnn  tthhaatt  ddiissttiinnccttiioonn  wwiitthhoouutt  bbaannggiinngg  yyoouurr  hheeaadd  oonn  aa  lloogg..    EEmmppaatthhyy,,  ddeettaacchhmmeenntt,,  

aa  tthhiicckk  sskkiinn,,  ggrraattiittuuddee,,  rreessppeecctt,,  ccaallmm  &&  wwiissddoomm  aarree  tthhee  ccaalllliinngg  ccaarrddss  ooff  tthhee  mmaattuurree..  

 

AGE IS JUST A 

NUMBER 

MATURITY IS A 

CHOICE 

UNTIL YOU MAKE THE UNCONSCIOUS 

CONSCIOUS, IT WILL DIRECT YOUR LIFE 

AND YOU WILL CALL IT FATE.”  Carl Jung 

 

THANKS THIS MONTH GO TO LIDIJA KOCOVSKA, SCOTTY 

PAGE, MARLENE NEWCOMBE, GEOFF PORTER, SIMON WELLER 

AND ROSS GRAY.  ALL BENCHMARK PEOPLE 


