IntelliMen Uitdaging #10
Begin niet voordat u uitdaging #8 hebt voltooid. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Wek uw boosheid op tegen iets wat verkeerd is en gebruik uw woede op intelligente wijze om te doen wat juist is.
Toelichting: “Vertoont gij u slap ten dage der benauwdheid, uw kracht is nauw.” In andere woorden, betekent dit dat als een man niet een
goede zaak omarmt en ervoor vecht, hij zwak is. Hij is niet vastberaden, weet niet waar hij in gelooft, waar hij voor staat en dit is het
probleem van veel zwakke mannen. Het ontbreek hun aan doelen, en zij lijken niet te weten waarom ze hier zijn... Deze mannen
verzwakken simpelweg omdat zij geen goede zaak omarmen; ze verspillen hun energie aan wat middelmatig is. Ze zijn zwak.
Maar een IntelliMan is sterk. Daarom vecht hij voor het juiste. Een teken dat u een goede zaak hebt omarmd en hiervoor vecht is uw
woede. Woede tegen iets dat verkeerd, onrechtvaardig of immoreel is en wat niet hoort te gebeuren. Denk aan de grote mannen die
hebben gevochten voor een goede zaak. Mozes doodde per ongeluk een Egyptenaar toen hij hem een mede Hebreeër slecht zag
behandelen. David werd boos op Goliath. De Here Jezus dreef met een zweep de religieuze leiders en hypocrieten uit de Tempel. Maarten
Luther kwam in opstand tegen de ketterij van de katholieken en begon de protestantse beweging. Martin Luther King Jr vocht tegen de
rassenscheiding in de VS, net als Nelson Mandela in Zuid-Afrika die hier 27 jaar voor in de gevangenis heeft gezeten voor dezelfde goede
zaak. En de lijst gaat door.
Merk op dat deze mannen allemaal opstonden tegen wat verkeerd, onacceptabel en onrechtvaardig was. Ze gingen tot het uiterste om
een situatie te veranderen. Ze waren mannen in opstand, ontevreden met wat ze zagen, maar zij verloren hun verstand niet. Ze wisten hoe
ze hun woede op een intelligente manier moesten gebruiken en veroorzaakten ingrijpende en positieve veranderingen.
Een echte man is niet passief tegenover onrecht, vooral in zijn eigen leven. Want voordat u een natie verandert, moet u eerst uw eigen
leven veranderen. Deze uitdaging vereist dus dat u een situatie in UW LEVEN identificeert waar u boos op hoort te zijn, maar tot nu toe
passief tegenover bent geweest. Wek uw boosheid op en onderzoek zorgvuldig uw leven. Wat gaat er verkeerd? Wat hoort niet te
gebeuren? Wat heeft uw geloof en overtuigingen geschaad? Welke richting gaat uw leven op? Bent u blij met wat u ziet? Bent u tevreden
met de resultaten? Is het mogelijk dat u te rustig doet over een situatie in uw leven die al lang veranderd had moeten zijn?
Lees deze tekst. Ontdek uw woede en beslis daarna snel welke intelligente houding u hiertegenover zult aannemen. Laat uw woede gaan
door een vastberaden, vastbesloten acties, zonder vertragingen of omleidingen. Wees sterk. Wees intelligent. Wees een man!
Notitieboek: Schrijf op wat u boos maakt en wat u daartegen zult doen.
Officiële Buddy: Praat met uw partner en wissel jullie conclusies uit over jullie bevindingen tijdens deze uitdaging.
Deadline: Deze taak kan gelijk gedaan worden en moet volbracht worden voor Uitdaging #11.
Plaatsing: Post na, en alleen nadat u deze uitdaging hebt volbracht, een bericht over wat uw aandacht in deze uitdaging trok op de
IntelliMen Facebook pagina (niet uw eigen pagina) en schrijf het volgende:
IntelliMen Challenge #10 volbracht: Hetgeen waardoor ik het meeste boos word is… (Vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken).
Verificatie Checklist:
☐ Ik heb de tekst gelezen
☐ Ik heb mijn boosheid onderzocht en wat ik er aan zal doen
☐ Ik heb geschreven in mijn notitieboek
☐ Ik sprak met mijn partner over deze uitdaging
☐ Ik postte het op Facebook / Twitter

