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WWiitthh  oonnllyy  66  eeddiittiioonnss  ooff  SSTTUUFFFF  uunnttiill  tthhee  110000tthh,,  II''mm  ccoouunnttiinngg  ddoowwnn  tthhee  ttoopp  ttrraaiittss  oorr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  yyoouu  aanndd  II  

bbootthh  nneeeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaaiimm  ''eexxcceelllleennccee..''  EExxcceelllleennccee  iiss  nnoott  aa  ggooaall..  IItt''ss  aa  mmiinnddsseett..    AA  mmiinnddsseett  tthhaatt  ttrriiggggeerrss  aa  

jjoouurrnneeyy;;  aa  jjoouurrnneeyy  tthhaatt  rreeqquuiirreess  aaccttiioonn  ttoo  iinniittiiaattee..    AAnndd  iitt  ddooeessnn''tt  mmaatttteerr  wwhheerree  oorr  wwhheenn  tthhee  jjoouurrnneeyy  ooff  lliiffee  

eennddss..    AAllll  tthhaatt  mmaatttteerrss  iiss  tthhaatt  yyoouu  ttaakkee  tthhee  sscceenniicc  rroouuttee,,  aavvooiidd  aass  mmaannyy  oobbssttaacclleess  aass  yyoouu  ccaann  aanndd  mmaakkee  ssuurree  

yyoouurr  ppaasssseennggeerrss  aarree  ssaaffee  aanndd  hhaavviinngg  aa  ggoooodd  ttiimmee..    TThhaatt''ss  ggoooodd  nneewwss  ttoooo  bbeeccaauussee  iitt''ss  nnoott  ssoommeetthhiinngg  yyoouu  

hhaavvee  ttoo  wwoorrkk  uupp  ttoo..    YYoouu  ccaann  ssiimmppllyy  tthhrrooww  aa  sswwiittcchh..  OOrr  nnoott..  AAnnyyttiimmee..    DDoonn''tt  ffoorrggeett  tthhaatt..    OOfftteenn,,  aa  ppeerrssoonn''ss  

ccuurrrreenntt  ssiittuuaattiioonn  pprreevveennttss  tthhee  aawwaarreenneessss  ooff  tthhiiss  ssiimmppllee  rreeaalliittyy..    IItt''ss  mmaakkiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  aanndd  iinniittiiaattiinngg  tthhaatt''ss  

tthhee  hhaarrdd  ppaarrtt..    EExxcceelllleennccee  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  ccoonnssttaanntt  vviiccttoorryy  ffoorr  yyoouu  ttoo  ccllaaiimm  iitt..    EExxcceelllleennccee  iiss  bbeeiinngg  gguuiiddeedd  

iinn  yyoouurr  ddaaiillyy  lliivviinngg  bbyy  rruulleess  aanndd  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  yyoouu  rreeffuussee  ttoo  ccoommpprroommiissee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  tthhoossee  

sseedduuccttiivvee  qquuiicckk  ffiixxeess,,  sshhoorrtt  lliivveedd  ggaaiinnss,,  oorr  ttoo  bbee  ddeecceeppttiivvee,,  ggrreeeeddyy  oorr  mmaalliicciioouuss..    TThheerree''ss  aa  rraannggee  ooff  rreeaassoonnss  

wwhhyy  mmaannyy  ffoollkkss  ddoonn''tt  mmaakkee  tthhaatt  cchhooiiccee..    SSoommee  aarree  oobbvviioouuss  aanndd  ssoommee  aarree  iinnssiiddiioouuss..    FFeeaarr,,  ddeenniiaall,,  

iiggnnoorraannccee,,  eeggoo,,  ccoommffoorrtt  aanndd  llaazziinneessss  aarree  eexxaammpplleess..    TThhiiss  mmoonntthh,,  II  wwaanntt  ttoo  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  tthhee  ccuurree  ttoo  ffeeaarr  

aanndd  tthhee  ooppppoossiittee  ttoo  ddeenniiaall  aanndd  iiggnnoorraannccee..  GGeett  rreeaaddyy  ffoorr  aa  ccuuddddllee..  TThhiiss  mmoonntthh  II  wwaanntt  ttoo  ttaakkee  aa  llooookk  aatt  FFAAIITTHH!!    
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sstteevvee@@sstteepphheennwwrreenn..ccoomm..aauu  

II''vvee  llooccaatteedd  FFAAIITTHH  hhiigghh  uupp  iinn  tthhee  ccoonnsscciieennccee  zzoonnee  ooff  oouurr  eexxcceelllleennccee  mmooddeell;;  hhaarrdd  uupp  oonn  tthhee  

bboorrddeerr  ddiissttrriiccttss  wwiitthh  WWiillll  aanndd  SSkkiillll  aanndd  tthheeiirr  ''tteerrrriittoorriieess''  ooff  aawwaarreenneessss  aanndd  ccoonnssiisstteennccyy  jjuusstt  bbeellooww  

tthhee  bbiidd  rreedd  VV  ffoorr  vviiggiillaannccee..  LLiitteerraallllyy  eevveerryy  ffaacceett  ppllaayyss  aa  rroollee  iinn  ccrreeaattiinngg  aanndd  ssuussttaaiinniinngg  ffaaiitthh..    TThhiiss  

iiss  hhooww  II  sseeee  iitt..    IItt  ttaakkeess  wwiillll  aanndd  aawwaarreenneessss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthhee  tthhiinngg  oorr  ccoonncceepptt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  hhaavvee  

ffaaiitthh  iinn..    IItt  ttaakkeess  wwiillll  ttoo  ssttaarrtt..    IItt  ttaakkeess  sskkiillll  ttoo  uussee  ffaaiitthh  ttoo  ggaaiinn  aaddvvaannttaaggee  rraatthheerr  tthhaann  ssiimmppllyy  ssoommee  

vvaagguuee  ccoonncceepptt  ttoo  rreellyy  oonn..    IItt''ss  bboorrnn  iinn  tthhee  ccoonnsscciieennccee  aanndd  nneeeeddss  ccoonnssiisstteennccyy  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ffaaiitthh  

aanndd  ssiittuuaattiioonnaall  aawwaarreenneessss  ttoo  eennssuurree  ffaaiitthh  iissnn''tt  bblliinndd..    DDoonn''tt  mmiissttaakkee  ffaaiitthh  ffoorr  hhooppee..    FFaaiitthh  iiss  aa  

cceerrttaaiinnttyy  wwhheerreeaass  hhooppee  iissnn''tt..    NNoott  eevveenn  cclloossee..    CCoonnssiiddeerr  tthhee  ooppppoossiittee  ooff  tthhee  ttwwoo  wwoorrddss..    FFaaiitthhlleessss  

iissnn''tt  iirrrreevveerrssiibbllee..    HHooppeelleessssnneessss  iiss..  FFaaiitthh  iiss  lliikkee  WWIIFFII;;  iitt''ss  iinnvviissiibbllee  bbuutt  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ccoonnnneecctt  yyoouu    

uussee  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  bbuulllleettiinn  ttoo  eexxpplloorree  ssoommee  ooppttiioonnss,,  aattttiittuuddeess,,  ttiippss    aanndd    tthhoouugghhttss  oonn  FFAAIITTHH..      

LLOOVVEE  aanndd  FFAAIITTHH  aarree  cclloosseellyy  rreellaatteedd  bbeeccaauussee  bbootthh  aarree  aaccuutteellyy  aawwaarree  ooff  tthhee  rreeaalliittyy  tthhaatt  bbeeaauuttyy  aanndd  

ffeeaarr  aarree  oonnllyy  sskkiinn  ddeeeepp..    LLoovvee  aanndd  ffaaiitthh  llooookk  ddeeeeppeerr  ffoorr  bbeeaauuttyy  aanndd  mmeeaanniinngg..    LLoovvee  aanndd  ffaaiitthh  aarree  iinn  

tthhee  eeyyee  ooff  tthhee  bbeehhoollddeerr  aass  oouuttssiiddeerrss  oofftteenn  ddoonn''tt  sseeee  tthhee  rreeaassoonn  yyoouu  ffeeeell  eeiitthheerr..    FFaaiitthh  iiss  ssttrroonnggeerr  

wwhheenn  yyoouu  lloovvee  bbeeccaauussee  ffoorrggiivveenneessss  ccoommeess  eeaassiieerr..    LLoovvee  iiss  ssttrroonnggeerr  wwhheenn  yyoouu  hhaavvee  ffaaiitthh  bbeeccaauussee  

yyoouu  ttrruusstt  mmoorree..    LLoovvee  wwiitthhoouutt  ttrruusstt  ccaann  eeaassiillyy  ttuurrnn  ttoo  hhaattee..    FFaaiitthh  wwiitthhoouutt  lloovvee  ccaann  ttuurrnn  iinnttoo  hhooppee..  

TThhaatt''ss  ddoouubbtt..  HHeerree''ss  aa  qquuoottee  tthhaatt  ooffffeerrss  aann  eexxaammppllee  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo;;  ""LLOOVVEE  IISS  

GGRRAANNTTIINNGG  AANNOOTTHHEERR  TTHHEE  PPOOWWEERR  TTOO  DDEESSTTRROOYY  YYOOUU  AANNDD  TTRRUUSSTTIINNGG  TTHHAATT  TTHHEEYY  WWOONN''TT  ""..  

ttoo  wwhhaatt  yyoouu  nneeeedd..    LLeett''ss   
IItt  ccaann''tt  hhuurrtt  ttoo  hhaavvee  iitt..      

FAITH IN WHAT? 

''SSEEMMPPEERR  FFIIDDEELLIISS''  

mmeeaannss    

AALLWWAAYYSS  FFAAIITTHHFFUULL  

SSoo,,  ''aallwwaayyss  ffaaiitthhffuull''  ttoo  

wwhhaatt??    HHooww  aabboouutt  ttoo  

yyoouurrsseellff,,  yyoouurr  ttrraaiinniinngg,,  

yyoouurr  tteeaamm  oorr  ffaammiillyy,,  

ttoo  tthhee  ttrruutthh  oorr  

rriigghhtteeoouussnneessss  ooff  yyoouurr  

ccaauussee,,  yyoouurr  rreeaaddiinneessss,,  

oorr  jjuusstt  ppllaaiinn  bbeelliieevviinngg  

iinn  yyoouurr  eennvviirroonnmmeenntt  

aanndd  iinn  rreewwaarrddiinngg  

tthhoossee  aarroouunndd  yyoouu  

wwhhoo''vvee  hheellppeedd  yyoouu,,  

lloovveedd  yyoouu,,  ffoorrggiivveenn  

yyoouu  oorr  eennccoouurraaggeedd  

yyoouu..    CCaallll  iitt  kkaarrmmaa!!    

AAnndd  wwee  hhaavveenn''tt  eevveenn  

mmeennttiioonneedd  rreelliiggiioonn!!        

TThhee  mmoottttoo  ooff  tthhee  SSccoouutt  mmoovveemmeenntt  iiss  ""BBee  PPrreeppaarreedd..""  TThheerree''ss  nnootthhiinngg  lliikkee  kknnoowwiinngg  yyoouu''rree  rreeaaddyy  ttoo  

ggiivvee  yyoouu  ccoonnffiiddeennccee..    CCoonnffiiddeennccee  iiss  ffaaiitthh  ooff  ssoorrttss  bbuutt  iitt''ss  ffaaiitthh  wwiitthhoouutt  eeggoo..    TThhaatt  mmaakkeess  ffaaiitthh  

pprreeffeerraabbllee  ttoo  ccoonnffiiddeennccee  bbeeccaauussee  ccoonnffiiddeennccee  ccaann  eeaassiillyy  bbeeccoommee  aarrrrooggaannccee..    FFaaiitthh  hhaass  aa  ttoouucchh  

ooff  hhuummiilliittyy..      FFaaiitthh  iiss  tthheerreeffoorree  qquuiieett  ccoonnffiiddeennccee..          QQuuiieettllyy  ccoonnffiiddeenntt  ppeeooppllee  aarree  hhiigghhllyy  iinnfflluueennttiiaall..      

TThhee  mmoottttoo  ooff  tthhee  SSAASS  iiss  ""WWhhoo  DDaarreess  WWiinnss..""    PPeerrhhaappss  wwiitthh  aa  lliittttllee  mmoorree  ttoo  lloossee  tthhaann  aa  SSccoouutt,,  tthhee  SSAASS  

ttrraaiinn  lliikkee  tthheeyy  ffiigghhtt..    IItt''ss  rreeaall..    SSoo  tthhee  nnoottiioonn  ooff  bbeeiinngg  pprreeppaarreedd  pprroovviiddeess  tthhee  ccoouurraaggee  ttoo  ddaarree..    ''TThhee  

mmoorree  yyoouu  sswweeaatt  iinn  ttrraaiinniinngg,,  tthhee  lleessss  yyoouu  bblleeeedd  iinn  bbaattttllee''  iiss  aannootthheerr  mmaannttrraa..    WWhheenn  yyoouu''rree  bbeehhiinndd  

eenneemmyy  lliinneess  uunnddeerr  ffiirree,,  yyoouurr  ffaaiitthh  iiss  iinn  yyoouurr  ttrraaiinniinngg  aanndd  tthhee  aaddvviiccee  yyoouurr  ddrriillll  iinnssttrruuccttoorr  ggaavvee  yyoouu..    

FFaaiitthh  hheellppss  yyoouu  ttoo  rreemmaaiinn  ccaallmm..      TThhee  ccaallmmeerr  yyoouu  aarree  uunnddeerr  pprreessssuurree,,  tthhee  mmoorree  ooppttiioonnss  yyoouu''llll  hhaavvee..    

TTHHOOUUGGHHTT::    FFaaiitthh  iiss  tthhee  ggaatteewwaayy  ttoo  kknnoowwlleeddggee  aanndd  ppoowweerr..    IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  kknnoowwlleeddggee,,  ffeeaarr  

pprreevvaaiillss..    HHooppee  kkeeeeppss  yyoouu  ccoossyy  ((bbuutt  nneerrvvoouuss))  uunnttiill  hheellpp  aarrrriivveess  ttoo  qquueellll  tthhee  ffeeaarr..    TThhiiss  iiss  wwhheerree  yyoouu  

nneeeedd  ttoo  iinniittiiaattee  cchhaannggee..    FFaaiitthh  ccaattaallyysseess  cchhaannggee..    HHooppee  ddooeess  nnoott..      IItt''ss  ttoooo  cclloossee  ttoo  lluucckk  oorr  cchhaannccee..  

TTIIPP::    HHaavviinngg  ffaaiitthh  iinn  yyoouurrsseellff  eennccoouurraaggeess  ffaaiitthh  iinn  ootthheerr  wwoorrtthhyy  iiddeeaallss..    TThhee  wwaayy  ttoo  ggaaiinn  oorr  iinnccrreeaassee  

ffaaiitthh  iinn  yyoouurrsseellff  iiss  ttoo  kkeeeepp  lleeaarrnniinngg..    TThhoouugghhttss  eennccoouurraaggee  aaccttiioonnss  aanndd  nneeww  tthhoouugghhttss  eennccoouurraaggee  

nneeww  aaccttiioonnss..    WWee  ddoonn''tt  hhaavvee  ttoo  bbee  ppeerrffeecctt  bbuutt  wwee  nneeeedd  ttoo  ggrrooww..    DDoonn''tt  aallllooww  aaggee  oorr  ssttaattuuss  ttoo  

ddeelluuddee  yyoouu  iinnttoo  bbeelliieevviinngg  yyoouu  ddoonn''tt  nneeeedd  ttoo  eevvoollvvee..    YYoouu  mmaayy  hhaavvee  ''aarrrriivveedd''  bbuutt  tthhaatt  mmeeaannss  tthhee  

jjoouurrnneeyy  iiss  oovveerr..  WWhheerree  ttoo  nnooww??    RReeggaarrddlleessss  ooff  yyoouurr  aabbiilliittyy,,  yyoouu  ccaann  aammaazzee  yyoouurrsseellff  ddaaiillyy  bbyy  lleeaarrnniinngg  

aa  nneeww  ffaacctt  oorr  ggaaiinniinngg  aa  nneeww  sskkiillll..    WWhheenn  yyoouu  sseeee  yyoouurr  oowwnn  ppootteennttiiaall,,  yyoouu  iimmmmeeddiiaatteellyy  ggaaiinn  ffaaiitthh..    

WWhheenn  yyoouu  lleeaarrnn,,  iitt  kkeeeeppss  yyoouu  hhuummbbllee..    OOnnllyy  tthhee  iiggnnoorraanntt  mmiissttaakkee  hhuummiilliittyy  ffoorr  wweeaakknneessss,,    IItt''ss  ggoott  

nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  ccoommppaarriissoonn..    TThhaatt  jjuusstt  bbrreeeeddss  eennvvyy..    BBee  aa  kkeeeeppeerr  ooff  tthhee  ffllaammee..      SSttaayy  ssttrroonngg!!  

THANKS THIS MONTH TO MATT COYLE, JUDY CUTAJAR, NICHOLAS LODO & MICHELLE SCHOLZ 


