IntelliMen uitdaging #14
Begin niet, voordat u uitdaging #13 volbracht hebt. Als u wilt meedoen aan het IntelliMen project, begin dan vanaf Uitdaging #1
Uitdaging: Creëer de discipline om regelmatig een bepaald bedrag te sparen.
Toelichting: Eén van de hoofdeigenschappen van een man is om een voorziener te zijn. Een man vecht zodat hij nooit een last zal zijn
voor anderen. Wanneer hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het zorgen van anderen, zijn vrouw of kinderen bijvoorbeeld, dan
vervult hij zijn verplichtingen. Een intelligente man is een harde werker, maar niet alleen dat. Hij verricht niet alleen handmatig werk,
maar hij is vooral goed in het gebruiken van zijn hoofd. Intelligentie maakt hem bewust van geld zaken – als hij altijd al het geld dat hij
ontvangt uitgeeft, zal hij snel bankroet raken.
“In de woning van de wijze is kostelijke voorraad en olie, maar een dwaas van een mens brengt het door” (Spreuken 21:20).
Uw uitdaging, vanaf deze week, is om financiële discipline te ontwikkelen zodat u niet altijd al uw geld uitgeeft. Zorg ervoor dat u
regelmatig spaart of een gedeelte van uw inkomen investeert. Het maakt niet uit hoeveel u verdient, het kan miljoenen zijn of het zakgeld
dat jouw vader je geeft voor school. Wat belangrijk is, is het principe en de discipline.
Denk na over het volgende voorstel dat door veel miljonairs gehanteerd wordt: het 10-20-70 principe. Simpel gezegd betekend het: “geef
terug 10% aan God, spaar of investeer 20% en leef van 70% van uw inkomen”. Het geheim zit hem in het deze volgorde precies te
volgen. Als u eerst uw rekeningen betaalt en daarna uw boodschappen doet, vervolgens uw besparingen of investeringen regelt en pas
daarna aan uw tienden denkt, zijn de kansen groot dat u niets over zult hebben. U dient discipline te ontwikkelen. God eerst, daarna uw
toekomst en daarna het heden.
Zeg niet dat u het niet kunt doen. Als dingen een beetje krap zijn, dan zou die 20% kunnen verlagen naar 10% of stoppen met bepaalde
persoonlijke uitgaven. Maar raak NOOIT aan wat van God is en wees ook niet nalatig door niets voor uw toekomst opzij te zetten, ongeacht
hoe klein dat ook kan zijn. (Vanzelfsprekend komen onze offeranden voor God nadat wij eerst de tienden hebben teruggegeven. Ze
kunnen genomen worden uit onze spaarrekening, als een investering in het Koninkrijk van God, of van het geld dat gebruikt wordt voor
onze uitgaven, als een offer).
Dit is dus uw uitdaging. Begin nu. Maak de nodige aanpassingen. Houd uw geld bij tot aan de kleinste details. Wees niet nalatig
Notebook: Schrijf over uw beslissing om geregeld geld te sparen. Specificeer welke formule u zult hanteren: 10-20-70 of 10-10-80. Beslis
waar u uw spaargeld zal zetten, misschien heeft u een andere bankrekening nodig daarvoor, of beslis hoe u uw geld zult investeren. U zult
misschien met een specialist hierover dienen te praten.
Officiële Buddy: Praat met uw partner over deze uitdaging: wissel ideeën uit, gedachten over hoe u in gedisciplineerd zult blijven, welke
gewoonten u zult moet veranderen enz. (Voor degenen die getrouwd zijn, dient u dit gesprek met uw vrouw te hebben, dat is essentieel).
Tijdsduur: U dient onmiddellijk te beginnen en hem af te maken voordat u aan Uitdaging #15 begint. Probeer hem binnen een week te
doen. Als u na een week nog niet alle details hebt af kunnen ronden, maar u bent er wel actief mee bezig, ga dan door en begin aan de
volgende uitdaging. Dit dient een deel van uw leven te zijn, het zal u altijd helpen.
Plaatsing: Na, en alleen nadat u deze taak heeft voltooid - u uw notebook hebt gekocht of een bestand op uw computer gemaakt en nadat
u heeft gesproken met uw Officiële Buddy - plaatst u uw ervaring over deze Uitdaging op de IntelliMen Facebook of Twitter-pagina (dus
niet op uw eigen pagina) met deze tekst:
IntelliMen Challenge #14 Klaar!: Ik ben begonnen om gedisciplineerd te zijn in mijn financiën… (Voeg uw eigen commentaar toe over
uw ervaringen met betrekking tot het doen van deze uitdaging. En vergeet niet om #IntelliMen_NL te gebruiken).
Links:
www.facebook.com/IntelliMenWorld

www.twitter.com/intellimenworld (gebruik bij het tweeten @intelliMenworld)
Verificatie checklist:
☐ Ik begon me meer te gedragen als een gentleman en minder als een holbewoner
☐ Ik kopieerde de lijst naar mijn Notebook
☐ Ik sprak met mijn partner over de uitdaging
☐ ik postte mijn commentaar op Facebook/Twitter
Alleen om even te lachen
Klik hier om te zien wat er tussen 1990 en 2013 is veranderd

