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TThhee  ccoouunnttddoowwnn  ccoonnttiinnuueess  ttoo  iissssuuee  110000..    FFoorr  nneeww  ssuubbssccrriibbeerrss;;  ffrroomm  NNoo..  9911  II''vvee  bbeeeenn  ccoouunnttiinngg  ddoowwnn  tthhee  ttoopp  1100  

qquuaalliittiieess  oorr  ttrraaiittss  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  eexxcceelllleennccee..    SSoo  ffaarr  wwee  hhaavvee  DDIISSCCIIPPLLIINNEE,,  EEGGOO,,  WWIISSDDOOMM,,  CCOOUURRAAGGEE,,  FFAAIITTHH  

&&  KKNNOOWWLLEEDDGGEE..    NNoott  aa  bbaadd  rreecciippee  ffoorr  ssuucccceessss  hhuuhh??    TThhiiss  mmoonntthh  II  wwaanntt  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ssoommeetthhiinngg  tthhaatt''ss  aa  bbiitt  

ddiiffffeerreenntt;;  mmoorree  ooff  aa  mmiinnddsseett..  OOnnee  ssoo  nneecceessssaarryy  tthhaatt  eevveenn  iiff  yyoouu  ppoosssseesssseedd  aann  aabbuunnddaannccee  ooff  tthhee  aabboovvee,,  

tthheeyy''dd  pprroovvee  iinneeffffeeccttuuaall  wwiitthhoouutt  iitt..    MMiinnddsseettss  aaccttuuaallllyy  rreeqquuiirree  tthhee  aabboovvee  bbuutt  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  mmiinnddsseett  aaddvveerrttiisseess  

tthheeiirr  pprreesseennccee  ttoo  eevveerryyoonnee  iinn  yyoouurr  sspphheerree  ooff  iinnfflluueennccee  aanndd  tthhaatt  ggeettss  yyoouu  nnoottiicceedd  aatt  wwoorrsstt  aanndd  mmaakkeess  yyoouu  

mmaaggnneettiicc  aanndd  iinnfflluueennttiiaall  aatt  bbeesstt..      IItt''ss  aabbsseennccee  mmaakkeess  yyoouu  ffoorrggeettttaabbllee..      SSoo,,  lleett''ss  ttaakkee  aa  llooookk  aatt      OOPPTTIIMMIISSMM  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LLEETT''SS  TTIIEE  OOPPTTIIMMIISSMM  TTOO  TTHHEE  TTRRAAIITTSS  WWEE''VVEE  CCOOVVEERREEDD  TTOO  DDAATTEE..    IItt  ttaakkeess  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  ttoo  ccrreeaattee  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  aannyy  mmiinnddsseett  aanndd  

WWIISSDDOOMM  sshhoouulldd  aassssiisstt  iinn  cchhoooossiinngg  wwhhiicchh  oonnee..    YYoouurr  EEGGOO  sshhoouulldd  ccoonnttrrooll  yyoouurr  ooppttiimmiissmm  ssoo  yyoouu  ddoonn''tt  ccoommee  aaccrroossss  aass  ppuusshhyy  

oorr  fflliigghhttyy..    IItt  ttaakkeess  CCOOUURRAAGGEE  &&  FFAAIITTHH  ttoo  ssttiicckk  ttoo  yyoouurr  gguunnss  aanndd  sseeee  yyoouurr  vviissiioonn  tthhrroouugghh..    TThheessee  ttwwoo  mmaakkee  iinnnnoovvaattiioonn,,  rriisskk  

ttaakkiinngg  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttaakkiinngg  eeaassiieerr..    YYoouurr  KKNNOOWWLLEEDDGGEE  iiss  yyoouurr  iinnssuurraannccee  ppoolliiccyy  wwhheenn  yyoouu  ffaaiill  wwhhiicchh  bbrriinnggss  yyoouu  bbaacckk  ttoo  

OOPPTTIIMMIISSMM..  IItt  sseeeess  ffaaiilluurree  wwhheenn  iitt  hhaappppeennss  aass  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  lleeaarrnn..  TThhee  rreessuulltt  iiss  tthhaatt  yyoouu  ggeett  rreemmeemmbbeerreedd  mmoorree  ffoorr  tthhee  

ccoouurraaggee  iitt  ttooookk  ttoo  ttrryy  tthhaann  wwhheetthheerr  yyoouu  wweerree  rriigghhtt  oorr  wwrroonngg..      LLeeaaddeerrss  nneeeedd  ttoo  bbee  ooppttiimmiissttiicc  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  rreeaalliissmm..    

WWhheenn  tthheerree''ss  pprreessssuurree  ffrroomm  tthhee  CCEEOO  oorr  tthhee  mmaarrkkeettppllaaccee,,  tthhee  lleeaaddeerr  nneeeeddss  ttoo  sshhiieelldd  tthhee  aaggeennttss  ffrroomm  iitt  ssoo  tthheeyy  ccaann  wwoorrkk  

ttoo  tthheeiirr  ccaappaacciittyy  wwiitthhoouutt  tthhee  hhiinnddrraannccee  ooff  pprreessssuurree  oorr  wwoorrrryy..      OOppttiimmiissmm  iiss  ccoonnttaaggiioouuss  bbuutt  ppeessssiimmiissmm//rreeaalliissmm  iiss  iinnffeeccttiioouuss..    
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TToo  tthhee  rriigghhtt,,  II''vvee  ggoott  iitt  ssiittttiinngg  ssmmaacckk  oonn  tthhee  bboorrddeerr  ooff  WWIILLLL  aanndd  AAWWAARREENNEESSSS..    II  

rreecckkoonn  iitt''ss  oobbvviioouuss  aass  ttoo  wwhhyy  bbuutt  ssoommeettiimmeess  yyoouu  hhaavvee  ttoo  ssttaattee  tthhee  oobbvviioouuss  bbeeccaauussee  

tthheerree''ss  aa  lloott  ooff  ggoooodd  ppeeooppllee  oouutt  tthheerree  wwaallkkiinngg  aarroouunndd  wwiitthhoouutt  iitt  aanndd  ccoonnssiiddeerriinngg  iitt''ss  

aa  cchhooiiccee  ((wwhheetthheerr  ttoo  bbee  ttoo  bbee  ooppttiimmiissttiicc  oorr  nnoott))  wweellll,,  iiff  iitt''ss  oobbvviioouuss,,  wwhhyy  aarreenn''tt  tthheeyy  

mmaakkiinngg  iitt??    TThheeyy''rree  nnoott  mmaakkiinngg  iitt  bbeeccaauussee  tthheeiirr  llaacckk  ooff  aawwaarreenneessss  iiss  ffaaiilliinngg  ttoo  ssoouunndd  

tthhee  aallaarrmm  aanndd//oorr,,  tthheeyy  mmaayy  ssiimmppllyy  nnoott  ccaarree..    TThhee  rreessuulltt  iiss,,  ""iiff  iitt  aaiinn''tt  bbrrookkee,,  ddoonn''tt  ffiixx  iitt""  

oorr  ""wwhhaatt  yyoouu  ddoonn''tt  kknnooww  wwoonn''tt  hhuurrtt  yyoouu""    SSoo,,  lleett''ss  wwaaddee  rriigghhtt  iinnttoo  ooppttiimmiissmm  sshhaallll  wwee??  

TThhee  ''mmiinnddsseett  ffaammiillyy''  hhaass  tthhrreeee  ssiibblliinnggss..    OOppttiimmiissmm;;  wwhhoomm  tthhee  ppaarreennttss  hhaavvee  hhiigghh  

hhooppeess  ffoorr,,  PPeessssiimmiissmm;;  tthhee  bbllaacckk  sshheeeepp  ooff  tthhee  ffaammiillyy  aanndd  RReeaalliissmm;;  wwhhoomm  tthheeyy''rree  

rreeaallllyy  wwoorrrriieedd  aabboouutt..  IItt''ss  eesssseennttiiaall  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  ssuubbttllee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  

ppeessssiimmiissmm  aanndd  rreeaalliissmm  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  tthheemm..    HHeerree''ss  aa  tteesstt!!    IIff  yyoouu''rree  ooffffeennddeedd  bbyy  

tthhee  ggrraapphhiicc  ttoo  tthhee  ffaarr  rriigghhtt,,  ffiirrssttllyy,,  nnoo  ooffffeennccee  wwaass  iinntteennddeedd  aanndd  sseeccoonnddllyy,,  yyoouu  mmaayy  

bbee  aa  rreeaalliisstt..    NNoottiiccee  II  ddiiddnn''tt  aappoollooggiissee??    TThhaatt''ss  bbeeccaauussee  II''mm  ooppttiimmiissttiicc  tthhaatt  yyoouu''llll  sseeee  iitt  

ffoorr  tthhee  mmeettaapphhoorriicc  vvaalluuee  iitt  ooffffeerrss..  LLeett''ss  pprrooffiillee  tthheemm  ssoo  tthhaatt  wwee  kknnooww  tthhee  ddiiffffeerreenncceess..  
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TTHHEE  PPEESSSSIIMMIISSTT  

RRiiddddlleedd  wwiitthh  ffeeaarr  aanndd  sseellff  ddoouubbtt..    

SSoommeettiimmeess  eevveenn  sseellff  llooaatthhiinngg..    SSeeeess  

tthhee  wwoorrlldd  ffrroomm  aa  ddaarrkk  ppllaaccee  aanndd  

rreesseennttss  iitt  wwhheenn  hhee//sshhee  iiss  ddeeaalltt  aa  bbaadd  

hhaanndd  aanndd  tthhiinnkkss  iitt  oowweess  hhiimm//hheerr  aa  

lliivviinngg..    LLoottss  ooff  eexxccuusseess  ffoorr  iinnaaccttiioonn..    

LLaacckkss  ffaaiitthh  aanndd  sseeeess  iitt  aass  ppooiinnttlleessss  ttoo  

hhaavvee  aa  ppllaann,,  mmaakkee  ggooaallss  oorr  ppllaanntt  

sseeeeddss..    TThheeyy  ddoonn''tt  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

aanntteennnnaa  pprriinncciippllee  yyeett  iirroonniiccaallllyy  

cchhoooossee  ttoo  ttuunnee  iitt  ttoo    tthhee  nneeggaattiivvee  

wwaavveelleennggtthh..  PPrroonnee  ttoo  ddeepprreessssiioonn  aass  

aa  rreessuulltt..    TToo  ootthheerrss,,  tthheeyy''rree  ttooxxiicc..    

TTHHEE  RREEAALLIISSTT  

TThhee  rreeaalliisstt  iiss  aaccttuuaallllyy  aa  ppeessssiimmiisstt  iinn  

ddiissgguuiissee..    TThheeyy''rree  cclloosseedd  mmiinnddeedd,,  ssoo  

ddeenniiaall  bbeeccoommeess  tthhee  aannaaeesstthheettiicc  tthhaatt  

ssooootthheess  aa  gguuiillttyy  ccoonnsscciieennccee..  TThheeyy''rree  

uunnaabbllee  ttoo  bbee  eennccoouurraaggiinngg  bbeeccaauussee  

tthheeyy  aarree  jjeeaalloouuss  ooff  tthhee  ooppttiimmiisstt..    TThheeyy  

mmaasskk  tthheeiirr  jjeeaalloouussyy  wwiitthh  ''aaddvviiccee''  ttoo  

bbee  rreeaalliissttiicc  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  ccrreeaattee  

iinnaaccttiioonn..    TThheeyy  llooookk  ttoo  tthhee  ppeessssiimmiisstt  

ffoorr  vvaalliiddaattiioonn..    MMiisseerryy  lloovveess  

ccoommppaannyy..    TThheeyy''rree  tthhee  ''II  ttoolldd  yyoouu  ssoo""  

bbrriiggaaddee..  PPrroonnee  ttoo  aannxxiieettyy  aass  aa  rreessuulltt..    

TToo  ootthheerrss,,  tthheeyy''rree  ddaannggeerroouuss..      

TTHHEE  OOPPTTIIMMIISSTT  

SSeeeess  aann  uuppssiiddee  ttoo  aannyy  ssiittuuaattiioonn..    TThhiiss  

ppeerrssoonn  hhaass  tthheeiirr  ddiiaall  sseett  ttoo  ''ppoossiittiivvee''  

aanndd  tthhaatt  ddiiaall  iiss  jjuusstt  lliikkee  aann  aanntteennnnaa..    

IItt''ss  ttuunneedd  ttoo  ppoossiittiivvee  ssoo  iitt  oonnllyy  aattttrraaccttss  

ppoossiittiivvee..    TThheeyy  eexxppeerriieennccee  lleessss  

ccoollllaatteerraall  hhaarrmm  wwhheenn  bbaadd  tthhiinnggss  

hhaappppeenn  bbeeccaauussee  ddwweelllliinngg  oonn  ffaaiilluurree  

ccaann  ppoolllluuttee  tthhee  nneexxtt  ooppppoorrttuunniittyy  aanndd  

tthheeyy  aallwwaayyss  llooookk  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  nneexxtt  

ooppppoorrttuunniittyy..    TThheeyy  aappppeeaarr  ffrreesshheerr,,  

hhaavvee  mmoorree  vviittaalliittyy  aanndd  tthheeyy  bboouunnccee  

wwhheenn  tthheeyy  ggeett  kknnoocckkeedd  oovveerr..    TToo  

ootthheerrss,,  tthheeyy''rree  mmaaggnneettiicc..  

WWaarrrreenn  BBuuffffeetttt  oonn  rreeaalliissttss::  ""WWiitthh  eennoouugghh  rreeaalliissmm,,  yyoouu  ccaann  ggoo  bbrrookkee  iinn  aa  yyeeaarr..""    

WWiilllliiaamm  GGiillbbeerrtt  ((ppllaayywwrriigghhtt))  ""YYoouu''vvee  nnoo  iiddeeaa  wwhhaatt  aa  lliittttllee  ooppiinniioonn  II  hhaavvee  ooff  mmyysseellff  aanndd  hhooww  lliittttllee  II  ddeesseerrvvee  iitt..""    

HHoorraaccee  ((6655BB..CC..))  ::    ""MMiixx  aa  lliittttllee  ffoooolliisshhnneessss  wwiitthh  yyoouurr  pprruuddeennccee""..    OOnnllyy  ooppttiimmiissttss  ccaann  ddoo  tthhaatt..          

MMoollllyy  IIvviinnss  ((wwrriitteerr))  ::    ""TThhee  ffiirrsstt  rruullee  ooff  hhoolleess::    wwhheenn  yyoouu''rree  iinn  oonnee,,  ssttoopp  ddiiggggiinngg..""  

MMaallccoollmm  BBrraaddbbuurryy  ((wwrriitteerr))  ::  ""LLiiffee''ss  aa  ccrriissiiss..............  SSoo  WWhhaatt!!  

  

WHETHER YOU BELIEVE 

YOU CAN OR YOU CAN'T, 

EITHER WAY, YOU'LL BE 

PROVEN RIGHT. 

IT'S A CHOICE - MAKE IT 

 

THANKS THIS MONTH TO WARREN MARNEY, ADAM MASLEN, MATT STOKES, RICHARD CHRYSTAL, MIKE HOWARD & SHANE PAGE,  


